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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 JID2021075668 03/11/2021 38  Telnet Indonesia

2 DID2021076901 08/11/2021 30  sagonkuu

3 DID2021077947 11/11/2021 3  Gianny Sha

4 DID2021079348 16/11/2021 28  Kayboard

5 DID2021079665 17/11/2021 30  KECAP DUA LOMBOK

6 DID2021079733 17/11/2021 30  KECAP MANIS CAP NUSA

7 DID2022003592 15/01/2022 3  QCF Aesthetic

8 JID2022026729 11/04/2022 45  META PORTAL

9 JID2022026750 11/04/2022 35  META PORTAL

10 JID2022026915 12/04/2022 38  META PORTAL

11 DID2022026949 12/04/2022 28  META PORTAL

12 JID2022026993 12/04/2022 45  META QUEST

13 JID2022027001 12/04/2022 35  META QUEST

14 JID2022027007 12/04/2022 38  META QUEST

15 DID2022027373 13/04/2022 28  META QUEST

16 JID2022027549 14/04/2022 41  META PORTAL

17 JID2022027569 14/04/2022 41  META QUEST

18 JID2022027637 14/04/2022 42  META PORTAL

19 JID2022027664 14/04/2022 42  META QUEST

20 DID2022027799 14/04/2022 9  META QUEST

21 DID2022027854 14/04/2022 9  META PORTAL

22 DID2022027862 14/04/2022 25  Twohead + Logo
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23 JID2022028796 19/04/2022 45  META HORIZON

24 JID2022028807 19/04/2022 35  META HORIZON

25 JID2022028819 19/04/2022 38  META HORIZON

26 DID2022028828 19/04/2022 28  META HORIZON

27 JID2022028849 19/04/2022 42  META HORIZON

28 JID2022028854 19/04/2022 41  META HORIZON

29 DID2022028991 20/04/2022 9  META HORIZON

30 DID2022034155 18/05/2022 25  Alsya Dress

31 D032022034373 19/05/2022 5  KATEVIT

32 JID2022036943 30/05/2022 35  CHOO

33 DID2022041060 14/06/2022 3  BYMADINE

34 DID2022041212 14/06/2022 30  Bojogae

35 DID2022041216 14/06/2022 30  HARENWILL + LOGO

36 DID2022041533 16/06/2022 31  PETITE DELIGHTS

37 DID2022041639 16/06/2022 5  ZURBENFI

38 JID2022043970 23/06/2022 36  Donasi Rumah Quran DRQ

39 DID2022045060 27/06/2022 7, 11  CLOVER VERTICA

40 JID2022046503 01/07/2022 44  Wahana Bahagia + Logo WB

41 DID2022047224 04/07/2022 30  Sotong Goreng cap Tiga Putra

42 DID2022047569 05/07/2022 34  coil gear

43 J182022047911 06/07/2022 35  Moluccas Pearl

44 DID2022048035 07/07/2022 30  D'MAKRONS

45 DID2022048074 07/07/2022 25  VALLMORR
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46 J282022048515 08/07/2022 44  NJ SKIN TREATMENT

47 DID2022049044 11/07/2022 30  KOPI TUHA SUMATERA MOUNTAIN +
LUKISAN

48 JID2022049366 12/07/2022 43  Daily Fit Meals

49 JID2022049549 13/07/2022 37  Prima Solar

50 DID2022049628 13/07/2022 3  Tumme Your Skin Better

51 JID2022049654 13/07/2022 43
 Seoul Brothers Korean Restaurant dan tulisan
dalam bahasa korea 서울형제 = Seoul Hyung
Je

52 J272022049778 13/07/2022 35  SLI Supermarket Laundry Indonesia + Logo

53 DID2022049855 14/07/2022 9  Jetorbit

54 D102022049856 14/07/2022 30  jaya mulya

55 D102022049857 14/07/2022 3  me like

56 DID2022049858 14/07/2022 30  CAK RAM

57 D102022049859 14/07/2022 29  hidayah al amin

58 DID2022049860 14/07/2022 25  D'emile

59 D102022049861 14/07/2022 30  kopi tabar

60 DID2022049862 14/07/2022 9  riskcue

61 D102022049863 14/07/2022 30  bangkit. (b)

62 DID2022049864 14/07/2022 30  AMATERAS

63 D102022049865 14/07/2022 30  krd

64 D102022049866 14/07/2022 30  jago kembar group

65 D102022049868 14/07/2022 30  dua bersaudara

66 D102022049869 14/07/2022 30  KERIPIK DHE LUK

67 DID2022049870 14/07/2022 30  DANISH WORLD

68 D102022049871 14/07/2022 30  Exelsa dewa gunung
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69 D102022049872 14/07/2022 30  duaberlian

70 DID2022049873 14/07/2022 34  AFS Advance Flavour Stabilization

71 D102022049874 14/07/2022 30  gading putih

72 D102022049875 14/07/2022 30  simping jadoel

73 D102022049876 14/07/2022 30  berkah 2 putri

74 D102022049877 14/07/2022 30  renger organik

75 D102022049878 14/07/2022 30  Cap DUA IKAN

76 D102022049879 14/07/2022 30  "FADILAH"

77 DID2022049942 14/07/2022 28  HUAT TOYS

78 JID2022049991 14/07/2022 41  ONE SMART + LOGO

79 DID2022050041 14/07/2022 6  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

80 D102022050043 14/07/2022 25  Dom'sCorner

81 DID2022050044 14/07/2022 32  madurasa stick

82 DID2022050045 14/07/2022 25  NYENYAK + LOGO

83 D102022050046 14/07/2022 29  POTALIFE

84 JID2022050047 14/07/2022 35  WITH LOVE SWORN TO FUN, LOYAL TO
NONE

85 DID2022050048 14/07/2022 7  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

86 DID2022050049 14/07/2022 29  WALET IN + LOGO

87 DID2022050050 14/07/2022 30  CHOCOLATOS MAMMA MIA LEZATOS +
lukisan

88 DID2022050053 14/07/2022 8  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

89 JID2022050055 14/07/2022 43  OKINAWA @ PASIR PUTIH RESIDENCES +
LOGO

90 JID2022050056 14/07/2022 44  SLOVA

91 JID2022050057 14/07/2022 35  MEXAINDO CONSULTING DAN LOGO
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92 DID2022050059 14/07/2022 30  CHOCOLATOS + lukisan

93 DID2022050060 14/07/2022 30  Pia Sidji

94 DID2022050061 14/07/2022 9  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

95 DID2022050062 14/07/2022 17   MF MAXXFLEX

96 DID2022050063 14/07/2022 32  NEO HYGIO2 + LOGO

97 DID2022050064 14/07/2022 25  FLOWER CART'S + LUKISAN

98 JID2022050065 14/07/2022 35  iWorld

99 JID2022050066 14/07/2022 43  RUFALO

100 DID2022050067 14/07/2022 29  Pempek Fenny

101 DID2022050068 14/07/2022 3  SOULA FINALE

102 JID2022050069 14/07/2022 42  OPNICARE

103 DID2022050241 14/07/2022 5  PDAmed + Logo

104 DID2022050254 15/07/2022 30  UMMUZA BROWNIES

105 DID2022050259 15/07/2022 9  CHIME

106 DID2022050260 15/07/2022 9  Gooka + Logo

107 J162022050261 15/07/2022 40  OKE Digital Printing & Advertising

108 DID2022050262 15/07/2022 32  DING FONG+LOGO+HURUF THAILAND

109 DID2022050265 15/07/2022 29  SELERA NUSANTARA

110 DID2022050266 15/07/2022 3  MUKMINAT

111 J102022050267 15/07/2022 43  TSABIT KITCHENETTE

112 DID2022050268 15/07/2022 29  Senopati

113 DID2022050269 15/07/2022 30  Kripbmi

114 JID2022050270 15/07/2022 35  SAYURKU
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115 DID2022050271 15/07/2022 5  TRIGONA GOLD

116 DID2022050272 15/07/2022 1  BISON + LUKISAN

117 DID2022050273 15/07/2022 5  MADU MANJAKANI GOLD V

118 DID2022050274 15/07/2022 5  PROSMURAT

119 DID2022050276 15/07/2022 3  ARA

120 J162022050276 15/07/2022 44  ZOE

121 DID2022050277 15/07/2022 3, 35  Happi!mess Logo

122 DID2022050278 15/07/2022 25  VINATA BABY

123 D102022050279 15/07/2022 29  DF Darfen + Logo

124 DID2022050280 15/07/2022 16  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

125 DID2022050281 15/07/2022 10  ETOUCH

126 DID2022050282 15/07/2022 3  SEFA SKINGLOW

127 DID2022050283 15/07/2022 30  RAJA SILI

128 JID2022050284 15/07/2022 35  2DETAILS – AUTO WRAPPING & DETAILS

129 DID2022050285 15/07/2022 17  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

130 DID2022050286 15/07/2022 19  DECOMAS + LOGO

131 JID2022050287 15/07/2022 37  2DETAILS – AUTO WRAPPING & DETAILS

132 JID2022050288 15/07/2022 41  SUPERMIND SUCCESS LEARNING
BREAKTHROUGH

133 DID2022050307 15/07/2022 30  Krupuk Rambak Dua Ikan

134 DID2022050315 15/07/2022 25  MARANTI BATIK

135 DID2022050325 15/07/2022 18  Rakhanza

136 DID2022050359 15/07/2022 25  TIDIA Fashion

137 DID2022050360 15/07/2022 3  Herbz
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138 DID2022050361 15/07/2022 31   ovegi + logo

139 DID2022050362 15/07/2022 25  DNDR_byDESCA

140 DID2022050365 15/07/2022 5  PAK LULUK

141 DID2022050366 15/07/2022 9  AMAZON CHIME

142 DID2022050370 15/07/2022 30  GULCA

143 DID2022050373 15/07/2022 9  Acroder

144 DID2022050378 15/07/2022 32  GULCA

145 JID2022050380 15/07/2022 35  APS ARTINDO PAINT + Logo

146 DID2022050381 15/07/2022 3  ELLEN SCOTT

147 JID2022050384 15/07/2022 43  ONG PALACE

148 DID2022050385 15/07/2022 9  NTC

149 DID2022050386 15/07/2022 9  AMAZON BLINK

150 DID2022050388 15/07/2022 32  HULW

151 J192022050420 15/07/2022 41  Prenatal MYoga

152 JID2022050422 15/07/2022 35  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

153 DID2022050423 15/07/2022 16  VOXX LED

154 DID2022050424 15/07/2022 24  BEVERLY HOME

155 DID2022050425 15/07/2022 31  CP PERTIWI HI-PRO-VITE 779

156 JID2022050426 15/07/2022 35  AYAM GEPREK BEN’TUMAN + LOGO

157 DID2022050427 15/07/2022 12  SPRD

158 JID2022050428 15/07/2022 43  ovegi + logo

159 JID2022050429 15/07/2022 36  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

160 DID2022050431 15/07/2022 25  SCHOUTEN
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161 DID2022050433 15/07/2022 24  BEVERLY DELUXE

162 JID2022050434 15/07/2022 35  ApkPure Logo

163 DID2022050435 15/07/2022 31  VIGU

164 JID2022050436 15/07/2022 37  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

165 JID2022050437 15/07/2022 37  SEDJOEK

166 DID2022050438 15/07/2022 9  TANAMEMAS + LOGO

167 DID2022050439 15/07/2022 18  CLAVI

168 JID2022050439 15/07/2022 35  SHOP SMALL BY AMERICAN EXPRESS

169 DID2022050440 15/07/2022 12  KEEP GOING MAX

170 JID2022050441 15/07/2022 41  First Snow World International

171 DID2022050442 15/07/2022 3  Md_sH

172 JID2022050443 15/07/2022 38  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

173 JID2022050444 15/07/2022 43  AYAM GEPREK BEN’TUMAN + LOGO

174 JID2022050445 15/07/2022 43  Lucky Chin’s

175 DID2022050446 15/07/2022 3  BUTTER FUDGE

176 DID2022050447 15/07/2022 11  SITL

177 DID2022050448 15/07/2022 9  FLECTO.ID

178 DID2022050449 15/07/2022 2  SCARLETT

179 DID2022050450 15/07/2022 24  BEVERLY PREMIER

180 DID2022050451 15/07/2022 25  LOGO

181 DID2022050453 15/07/2022 5  CAREMAAG + Logo

182 DID2022050454 15/07/2022 6  Parama (pa-ra-ma)

183 DID2022050455 15/07/2022 20  DAPOEREA
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184 DID2022050456 15/07/2022 25  SECOND LAND

185 JID2022050458 15/07/2022 35  VOXX LED

186 JID2022050459 15/07/2022 39  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

187 JID2022050476 15/07/2022 35  AXIOMOTO + LOGO

188 JID2022050477 15/07/2022 35  NIANTY

189 JID2022050478 15/07/2022 35  Alfamidi + Logo

190 DID2022050479 15/07/2022 14  TANAMEMAS + LOGO

191 DID2022050480 15/07/2022 10  Lami (la-mi)

192 DID2022050481 15/07/2022 30  MOUNT LOGAN

193 DID2022050482 15/07/2022 10  BEAUTIPLY

194 DID2022050483 15/07/2022 31  BBN + Lukisan

195 JID2022050484 15/07/2022 40  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

196 DID2022050486 15/07/2022 3  twenty four scent

197 DID2022050487 15/07/2022 1  CHAESONARA

198 DID2022050488 15/07/2022 11  Lami (la-mi)

199 JID2022050489 15/07/2022 36  skorku

200 DID2022050490 15/07/2022 5  OMEDRINAT

201 DID2022050492 15/07/2022 3  beskara skincare

202 JID2022050493 15/07/2022 44  VIRILO + LUKISAN

203 JID2022050494 15/07/2022 41  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

204 DID2022050495 15/07/2022 9  ASAWIN

205 DID2022050496 15/07/2022 9  Lami (la-mi)

206 DID2022050498 15/07/2022 1  Pupuk Ubi
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207 DID2022050499 15/07/2022 3  BB PARFUME

208 JID2022050500 15/07/2022 43  BAKMIE BINTANG PALU + LOGO

209 JID2022050501 15/07/2022 42  LOGO ORANG TUA SINCE 1948

210 DID2022050502 15/07/2022 30  SAMBULI BY KEBULI JORDAN + LOGO

211 JID2022050503 15/07/2022 35  AXIOMOTO 88 + LOGO

212 JID2022050504 15/07/2022 36  TANAMEMAS + LOGO

213 DID2022050505 15/07/2022 20  Lami (la-mi)

214 DID2022050508 15/07/2022 10  Logo

215 DID2022050597 16/07/2022 11  GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT
(STYLISED) & DEVICE

216 DID2022050641 16/07/2022 25  Carnos

217 JID2022050642 16/07/2022 35  M Queen

218 DID2022050644 16/07/2022 25  HUGOBIG + LOGO

219 JID2022050645 16/07/2022 38  KAFNET

220 JID2022050646 16/07/2022 42  YO! INSTRUCTOR

221 DID2022050647 16/07/2022 30  LUKISAN

222 DID2022050648 16/07/2022 25  AEROSLIDES

223 DID2022050649 16/07/2022 3  BIJIGO

224 JID2022050650 16/07/2022 35  That's It

225 JID2022050651 16/07/2022 43  NASI KULIT SUKAHATI

226 DID2022050652 16/07/2022 5  DRAGON MKD + GAMBAR

227 DID2022050653 16/07/2022 5  GANO T

228 DID2022050655 16/07/2022 5  DRAGON + GAMBAR

229 JID2022050656 16/07/2022 43  ROCKHILLS
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230 JID2022050657 16/07/2022 39  Kirim Paket.id + Lukisan

231 JID2022050658 16/07/2022 35  waterplus+ & Logo

232 JID2022050659 16/07/2022 42  SIMPELIN

233 JID2022050660 16/07/2022 43  JULY

234 JID2022050661 16/07/2022 44  BagasBarbershop

235 DID2022050662 16/07/2022 5  DRAGON + GAMBAR

236 DID2022050663 16/07/2022 9  KANJENG IBLIS

237 DID2022050664 16/07/2022 16  KANJENG IBLIS

238 JID2022050665 16/07/2022 41  KANJENG IBLIS

239 DID2022050666 16/07/2022 25  KANJENG IBLIS

240 JID2022050667 16/07/2022 43  KOPI MAJU

241 DID2022050668 16/07/2022 25  ALFATWA

242 JID2022050669 16/07/2022 35  DRAGON + GAMBAR

243 JID2022050670 16/07/2022 40  DRAGON + GAMBAR

244 DID2022050671 16/07/2022 16  Kaset70an

245 JID2022050672 16/07/2022 35  POPOPETO

246 DID2022050673 16/07/2022 3  D'OSWALD

247 DID2022050674 16/07/2022 3  Biosa

248 DID2022050675 16/07/2022 3  EVARA QUEEN'S BEAUTY

249 JID2022050676 16/07/2022 35  LINGGAR JAYA 1

250 JID2022050677 16/07/2022 35  VeganKu

251 DID2022050678 16/07/2022 3  Blissbeau

252 DID2022050679 16/07/2022 3  DENVER
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253 DID2022050680 16/07/2022 29  RENDANG UNIKO

254 DID2022050681 16/07/2022 16, 20, 9, 10, 12  Metrisis Solo Abadi

255 DID2022050682 16/07/2022 3  SKINTINERY

256 DID2022050683 16/07/2022 5  LUNGFIT + Logo

257 DID2022050684 16/07/2022 5  TROMBOLIFE + Logo

258 JID2022050685 16/07/2022 43  Pondok Singkawang + Lukisan

259 DID2022050691 16/07/2022 16  YLT + Logo

260 JID2022050706 16/07/2022 42  REFIRA INTERIOR

261 DID2022050728 17/07/2022 18  Anesthesia By Novia

262 DID2022050729 17/07/2022 25  KARIMAKE ID

263 JID2022050731 17/07/2022 43  TEH BRONTOSENO

264 DID2022050732 17/07/2022 25  BEST TO BESTIE + LOGO

265 DID2022050733 17/07/2022 16  LAMISO + LOGO

266 JID2022050735 17/07/2022 45  APDESI ASSOSIASI PEMERINTAH DESA
SELURUH INDONESIA

267 DID2022050736 17/07/2022 9  MicroVoice

268 DID2022050737 17/07/2022 1  JISCHEM

269 JID2022050738 17/07/2022 43  PLANET BIRU

270 DID2022050739 17/07/2022 7  IZUMI

271 DID2022050740 17/07/2022 29  YUNZHONGJIAOYAN

272 DID2022050741 17/07/2022 16  VMES 4.0

273 DID2022050742 17/07/2022 3  LYDIMOON

274 DID2022050743 17/07/2022 19  HAYE

275 JID2022050744 17/07/2022 44  Senyum Dental Centre
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276 JID2022050745 17/07/2022 37  TIK TOK

277 D302022050746 17/07/2022 25  VANKA BILLITON

278 JID2022050748 17/07/2022 44  MIRACLE SEOUL AESTHETIC BY RENNY
LEE

279 DID2022050759 18/07/2022 30  MIJAP

280 DID2022050760 18/07/2022 3  LYL

281 DID2022050761 18/07/2022 25  HAVIT & LUKISAN

282 JID2022050762 18/07/2022 35  HAVIT & LUKISAN

283 JID2022050763 18/07/2022 35  ROTI GEMBONG GEMBUL + LUKISAN

284 DID2022050764 18/07/2022 33  Wow Booze

285 DID2022050765 18/07/2022 25  INFINITEE

286 DID2022050766 18/07/2022 32  JAVAJAHE

287 DID2022050767 18/07/2022 20  Gonola + Logo

288 DID2022050768 18/07/2022 3  ZANELA

289 D122022050769 18/07/2022 29  Wilian Food

290 DID2022050770 18/07/2022 3  sasun

291 DID2022050771 18/07/2022 32  IQRO

292 D022022050784 18/07/2022 29  TPI

293 DID2022050785 18/07/2022 16, 22  JOYO ROYO

294 DID2022050786 18/07/2022 7  Kurenza

295 DID2022050788 18/07/2022 3  CLINESS

296 DID2022050789 18/07/2022 30  FARM FRESH

297 DID2022050790 18/07/2022 16  HI SUN

298 DID2022050791 18/07/2022 30  BUBAR (BUBUR BARBAR)
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299 DID2022050792 18/07/2022 1  LOGO ORANG TUA

300 JID2022050793 18/07/2022 44  DR AESTHETIC CLINIC + LOGO

301 DID2022050794 18/07/2022 30  Java Dieng Coffee

302 DID2022050795 18/07/2022 16  Amuy ベーカリー + Logo

303 DID2022050796 18/07/2022 9  BAMBANG HOME ELECTRIC SAVER

304 DID2022050797 18/07/2022 32  ALUVY

305 DID2022050798 18/07/2022 3  GET WELL SKIN

306 DID2022050799 18/07/2022 31  FARM FRESH

307 DID2022050800 18/07/2022 9  STYLES + LOGO

308 DID2022050801 18/07/2022 18  Koozies DAYS

309 DID2022050803 18/07/2022 16  STYLES + LOGO

310 D022022050804 18/07/2022 30  KOPITOK

311 DID2022050805 18/07/2022 32, 5  FreshC1000

312 DID2022050806 18/07/2022 2  LOGO ORANG TUA

313 JID2022050806 18/07/2022 35  PADUSI COFFEE + lukisan

314 JID2022050817 18/07/2022 35  GOUW TASTE GOT TASTE GREAT TASTE

315 JID2022050818 18/07/2022 43  PADUSI COFFEE + lukisan

316 DID2022050818 18/07/2022 25  Koozies DAYS

317 DID2022050819 18/07/2022 3  ALVEENA BEAUTY

318 DID2022050820 18/07/2022 11  terJAGA

319 DID2022050821 18/07/2022 5  NUTRIONE

320 JID2022050822 18/07/2022 41  Saham Daily

321 DID2022050823 18/07/2022 9  TECHLAN
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322 DID2022050824 18/07/2022 5  HyMed HyperMedia + Gambar

323 DID2022050825 18/07/2022 6  HESA + LOGO

324 JID2022050826 18/07/2022 42  Axial Labs + Logo

325 DID2022050827 18/07/2022 25  HANAKA

326 DID2022050828 18/07/2022 30  DANEEN DONUTS

327 DID2022050829 18/07/2022 3  JILLY DAILY

328 DID2022050830 18/07/2022 24  LOMBOK CABE

329 DID2022050831 18/07/2022 30  ANFASHA

330 DID2022050832 18/07/2022 3  YND

331 DID2022050833 18/07/2022 25  ZAYENA + Logo

332 DID2022050834 18/07/2022 3  ChemistD

333 DID2022050836 18/07/2022 12  AGROSTAR GINGA

334 DID2022050837 18/07/2022 9  MARUJAYA

335 JID2022050838 18/07/2022 35  80361

336 JID2022050839 18/07/2022 44  Laasya Derma Clinic

337 DID2022050840 18/07/2022 21  CHIITAH

338 DID2022050841 18/07/2022 32, 5  SmartC1000

339 DID2022050842 18/07/2022 24  PUNI SAB 2

340 DID2022050843 18/07/2022 2  IconPaint

341 JID2022050844 18/07/2022 43  omah begalon

342 DID2022050845 18/07/2022 17  SCARLETT

343 DID2022050846 18/07/2022 29  Busan Eomuk

344 DID2022050847 18/07/2022 22  Ketupat Barokah
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345 DID2022050848 18/07/2022 7  ARMEXHAUST + LUKISAN

346 JID2022050849 18/07/2022 35  Pouch Tea dan Logo

347 JID2022050850 18/07/2022 35  NFT MERCH + LOGO

348 JID2022050851 18/07/2022 35  Koozies DAYS

349 DID2022050851 18/07/2022 3  Aislinn by FnD

350 DID2022050852 18/07/2022 2  Dua Cincin

351 DID2022050853 18/07/2022 16  CHAMELEON

352 DID2022050854 18/07/2022 25  REACTX

353 DID2022050855 18/07/2022 30  Beras Cap Padi Sawah

354 DID2022050856 18/07/2022 1  DEL-O

355 DID2022050857 18/07/2022 35, 38, 9, 42  K1NG

356 DID2022050858 18/07/2022 3  Ocimum

357 DID2022050859 18/07/2022 24  SUPRIMA DE"LUXE BOSS

358 DID2022050860 18/07/2022 24  SPREI MOMO

359 DID2022050861 18/07/2022 5  WIKANG

360 DID2022050862 18/07/2022 30  DIAMOND & LOGO

361 JID2022050863 18/07/2022 45  Gopta Law Firm

362 DID2022050865 18/07/2022 3  FITSKIN + LUKISAN

363 DID2022050866 18/07/2022 3  POP COAT

364 DID2022050867 18/07/2022 20  MILEFO

365 DID2022050868 18/07/2022 5  Zuriat Hawa

366 JID2022050869 18/07/2022 35  Adelaar Muslim Fashion

367 JID2022050870 18/07/2022 41  WAKTULUANG & LUKISAN
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368 DID2022050871 18/07/2022 9  sewarung + LOGO

369 DID2022050872 18/07/2022 19  SCARLETT

370 DID2022050873 18/07/2022 19  CAP DAUN BERNAS PLYWOOD

371 DID2022050874 18/07/2022 3  Asgar Freshener

372 DID2022050875 18/07/2022 18  Miro

373 DID2022050876 18/07/2022 3  DEPARIS INNOVATION PERFUME

374 DID2022050877 18/07/2022 9  TECHCONNECT ACADEMY + LOGO

375 DID2022050881 18/07/2022 9  TERJAGA

376 DID2022050883 18/07/2022 3  qt + logo

377 JID2022050884 18/07/2022 36  STYLES + LOGO

378 DID2022050887 18/07/2022 3  Ranada

379 JID2022050890 18/07/2022 41  TECHCONNECT ACADEMY + LOGO

380 DID2022050891 18/07/2022 3  imicos + Logo

381 DID2022050894 18/07/2022 14  JANE EYRE

382 JID2022050896 18/07/2022 42  TECHCONNECT + LOGO

383 DID2022050897 18/07/2022 26  Solo Flower Bouquet

384 JID2022050898 18/07/2022 42  STYLES + LOGO

385 DID2022050900 18/07/2022 9  TECHCONNECT + LOGO

386 DID2022050901 18/07/2022 30  One Way

387 DID2022050902 18/07/2022 30  AG AGARA

388 DID2022050903 18/07/2022 25  oflove

389 DID2022050904 18/07/2022 30  RAFA BERAS + LOGO

390 DID2022050906 18/07/2022 3  EMERVEILLE
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391 JID2022050907 18/07/2022 35  TECHCONNECT + LOGO

392 JID2022050908 18/07/2022 43  CHANG CHIN BUBUR AYAM

393 DID2022050909 18/07/2022 3  FRAGRANCE ICON

394 JID2022050910 18/07/2022 36  SHILΛ AT SAWANGAN

395 DID2022050912 18/07/2022 5  zolagen

396 JID2022050915 18/07/2022 41  Foxybright

397 DID2022050915 18/07/2022 29  HAT

398 JID2022050916 18/07/2022 37  CORNERSTONE DEVELOPMENTS

399 DID2022050917 18/07/2022 5  hepime

400 JID2022050918 18/07/2022 41  TECHCONNECT HACKATHON + LOGO

401 DID2022050919 18/07/2022 5  ARJOENA MAXXX

402 DID2022050921 18/07/2022 25  BONOSS

403 DID2022050922 18/07/2022 30  HI MELAYA

404 DID2022050923 18/07/2022 25  SATUKA

405 JID2022050925 18/07/2022 41  YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUTIARA
NURUL HIKMAH DADAP + LOGO

406 DID2022050926 18/07/2022 3  MD GLOW by apt. Heni Purnamasari, S.Farm

407 DID2022050927 18/07/2022 29  ZENLIVIN

408 DID2022050928 18/07/2022 29  Rahayu

409 DID2022050929 18/07/2022 34  TERJAGA

410 DID2022050931 18/07/2022 30  LET'S BREEEW BRO!

411 DID2022050932 18/07/2022 3  SO.RA SOAL RAMBUT

412 DID2022050934 18/07/2022 11  SITL

413 DID2022050935 18/07/2022 30  PANGERAN LAYER CAKE
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414 DID2022050936 18/07/2022 30  STEAK 36 Steak sultan harga merakyat +
Lukisan/Logo

415 DID2022050937 18/07/2022 16  SHILΛ AT SAWANGAN

416 DID2022050938 18/07/2022 7  MIKAKU

417 DID2022050939 18/07/2022 5  DAFOXA

418 DID2022050940 18/07/2022 7  TPC DYCOM + Logo

419 JID2022050941 18/07/2022 35  SQUEEZE90 + Lukisan

420 JID2022050942 18/07/2022 41  MODENA CULINARIA

421 DID2022050943 18/07/2022 5  NOISPARI

422 DID2022050944 18/07/2022 30  NANACA SHOP

423 DID2022050945 18/07/2022 1  tritan RENEW

424 DID2022050946 18/07/2022 5  LOCADEX

425 JID2022050948 18/07/2022 44  BLACKFOX BARBERSHOP

426 DID2022050949 18/07/2022 30  JIWO ROINJI

427 DID2022050950 18/07/2022 5  RILODEX

428 DID2022050951 18/07/2022 7  CATHERING

429 JID2022050952 18/07/2022 35  Tani & Tanya ?

430 DID2022050953 18/07/2022 7  HINOTO

431 DID2022050954 18/07/2022 9  Pastisah

432 JID2022050955 18/07/2022 44  SO.RA SOAL RAMBUT

433 DID2022050956 18/07/2022 9  bilpay

434 DID2022050957 18/07/2022 7  MASNUMI

435 JID2022050959 18/07/2022 35  STEAK 36 Steak sultan harga merakyat +
Lukisan/Logo

436 DID2022050960 18/07/2022 9  LOGO SIMPAN
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437 JID2022050961 18/07/2022 42  Pastisah

438 DID2022050962 18/07/2022 29  FORTIFIED STAR MARGARINE

439 DID2022050964 18/07/2022 3  VITSKIN

440 JID2022050965 18/07/2022 35  LOGO SIMPAN

441 DID2022050966 18/07/2022 24  REVIEW & CO.

442 JID2022050967 18/07/2022 43  Kedai Mie Tjap 1000 Tahun

443 DID2022050968 18/07/2022 3  SOAL RAMBUT

444 DID2022050969 18/07/2022 8  MORII

445 DID2022050970 18/07/2022 30  Kedai Mie Tjap 1000 Tahun

446 DID2022050971 18/07/2022 25  TJNLAM

447 DID2022050972 18/07/2022 28  JIELING

448 DID2022050973 18/07/2022 10  Logo + snAiL CUP

449 JID2022050975 18/07/2022 43  STEAK 36 Steak sultan harga merakyat +
Lukisan/Logo

450 JID2022050977 18/07/2022 43  WAKTULUANG & LUKISAN

451 JID2022050978 18/07/2022 41  Alchemy yoga & meditation center+ logo

452 DID2022050979 18/07/2022 5  KDU BEAUTY

453 DID2022050980 18/07/2022 21  MORII

454 DID2022050981 18/07/2022 9  STUDIODRAGON

455 JID2022050982 18/07/2022 35  SRIBU

456 JID2022050983 18/07/2022 41  STUDIODRAGON

457 DID2022050984 18/07/2022 16  MYPAPER

458 JID2022050985 18/07/2022 43  Evidence

459 DID2022050987 18/07/2022 11  JAGO
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460 JID2022050988 18/07/2022 43  SENOVARTI + GAMBAR

461 DID2022050989 18/07/2022 9  MATADOR LECTRO

462 DID2022050990 18/07/2022 30  kusuka !! KUESUSKAKA

463 DID2022050992 18/07/2022 3  SLEEPCHI

464 JID2022050993 18/07/2022 43  OBELIX MARKET

465 DID2022050994 18/07/2022 3  DELCIO

466 DID2022050995 18/07/2022 3  LOGO ORANG TUA

467 DID2022050996 18/07/2022 25  Alchemy yoga & meditation center+ logo

468 DID2022050997 18/07/2022 4  LOGO ORANG TUA

469 DID2022050998 18/07/2022 30  La La Land Cereal Bar

470 DID2022050999 18/07/2022 3  Hey Dear

471 JID2022051000 18/07/2022 43  SECOND FLOOR COFFEE

472 DID2022051001 18/07/2022 5  LOGO ORANG TUA

473 DID2022051002 18/07/2022 5  SLEEPCHI

474 DID2022051003 18/07/2022 6  LOGO ORANG TUA

475 JID2022051004 18/07/2022 35  DYNASTY AROWANA FARM

476 JID2022051005 18/07/2022 35  Hydroland Farm

477 DID2022051006 18/07/2022 7  LOGO ORANG TUA

478 JID2022051007 18/07/2022 44  Hydroland Farm

479 DID2022051008 18/07/2022 1  O ZEA GROW

480 JID2022051009 18/07/2022 43  KOPI NGAJEDOG

481 DID2022051010 18/07/2022 8  LOGO ORANG TUA

482 JID2022051011 18/07/2022 42  TAJIR INDONESIA & Logo
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483 DID2022051012 18/07/2022 9  LOGO ORANG TUA

484 DID2022051013 18/07/2022 10  LOGO ORANG TUA

485 DID2022051014 18/07/2022 11  LOGO ORANG TUA

486 DID2022051015 18/07/2022 12  LOGO ORANG TUA

487 DID2022051016 18/07/2022 22  IBOSS

488 DID2022051017 18/07/2022 25  OXYGRESS

489 DID2022051018 18/07/2022 14  LOGO ORANG TUA

490 DID2022051019 18/07/2022 13  LOGO ORANG TUA

491 DID2022051020 18/07/2022 25  NIRLOIS

492 DID2022051021 18/07/2022 25  DOTELLA

493 DID2022051022 18/07/2022 30  CILOK MILENIAL

494 DID2022051023 18/07/2022 3  RKYND

495 DID2022051024 18/07/2022 18  RKYND

496 JID2022051025 18/07/2022 35  RKYND

497 DID2022051026 18/07/2022 34  TENAR

498 JID2022051027 18/07/2022 41  CBST

499 JID2022051028 18/07/2022 41  CGRM (Certified Government Risk
Management)

500 JID2022051029 18/07/2022 41  CUBT (Certified Universal Bekam Therapist)

501 JID2022051030 18/07/2022 35  VSI

502 DID2022051031 18/07/2022 30  DAPUR RAFASYA

503 DID2022051032 18/07/2022 30  OMALAWO

504 DID2022051033 18/07/2022 3  Blunce Beauty

505 DID2022051034 18/07/2022 30  FAMED COOKIES
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506 JID2022051035 18/07/2022 35  Lagi Kreatif

507 DID2022051036 18/07/2022 18  BILZA HANDMADE

508 DID2022051037 18/07/2022 25  NAINAB

509 JID2022051038 18/07/2022 43  HAWA DINGIN

510 DID2022051040 18/07/2022 29  ONISELAI

511 DID2022051041 18/07/2022 25  LOGO

512 DID2022051042 18/07/2022 25  LOGO

513 JID2022051043 18/07/2022 41  DURIAN LOVER INDONESIA + LOGO

514 DID2022051045 18/07/2022 25  REDFOG

515 DID2022051046 18/07/2022 5  SlimViber

516 DID2022051047 18/07/2022 3  CLAIRE

517 JID2022051048 18/07/2022 35  DEMAR HIJAB

518 DID2022051049 18/07/2022 32  jae.pongan

519 DID2022051050 18/07/2022 29  ENOK CEMAL CEMIL

520 DID2022051051 18/07/2022 30  KOKI HOKI + LUKISAN IKAN

521 DID2022051052 18/07/2022 30  MACAK

522 DID2022051053 18/07/2022 29  Dream's Bandeng Presto Tarakan

523 DID2022051115 19/07/2022 31  T-REX CAT LITTER

524 DID2022051116 19/07/2022 25  YML

525 JID2022051117 19/07/2022 45  BOSSTOWN BY BLACK KEBAB

526 DID2022051118 19/07/2022 9  Kasir Mandiri

527 JID2022051119 19/07/2022 45  ERNADE

528 D152022051120 19/07/2022 32  LOMPO PADE'
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529 DID2022051121 19/07/2022 3  SEALSI CEUDAH

530 DID2022051122 19/07/2022 5  HUFAPROFEN

531 DID2022051125 19/07/2022 29  CAMILAN PUTRA MAHKOTA

532 DID2022051126 19/07/2022 19  ATLAS SINAR BORNEO

533 D242022051127 19/07/2022 25  LA ROSE

534 DID2022051128 19/07/2022 25  NEW LANCOME

535 DID2022051129 19/07/2022 25  Zona Nyaman

536 DID2022051130 19/07/2022 5  HERBAMEN

537 DID2022051131 19/07/2022 30  KLEPON EL LASE

538 DID2022051132 19/07/2022 30  IZDIHA'AR

539 JID2022051133 19/07/2022 35  The Falcon 7 Media Agency

540 DID2022051134 19/07/2022 9  EventPass + E Logo

541 D162022051135 19/07/2022 30  Bali Banana Crispy

542 DID2022051136 19/07/2022 1  MAGICTAN by @tanaman_budokter

543 JID2022051137 19/07/2022 44  ASIA SUSU + LOGO

544 DID2022051138 19/07/2022 4  COCO PALM + LOGO

545 DID2022051139 19/07/2022 3  LUHUR dan LOGO

546 DID2022051140 19/07/2022 9  Tani & Tanya ?

547 DID2022051141 19/07/2022 30  CENDI + LUKISAN

548 DID2022051142 19/07/2022 5  BOOST ACTIVATOR ACTIVO

549 DID2022051143 19/07/2022 5  Asi Flow

550 DID2022051144 19/07/2022 21, 7, 8, 11  LocknLock

551 DID2022051145 19/07/2022 1, 40, 11  INASS Industrial Natural Aspirated Separation
System
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552 DID2022051146 19/07/2022 16  PAPEROCKS

553 DID2022051147 19/07/2022 29  KRIPISO

554 D222022051148 19/07/2022 5  Gacor mini + Gambar

555 J152022051149 19/07/2022 39  SORBAN

556 D222022051150 19/07/2022 30  Emal Emil

557 JID2022051203 19/07/2022 43  Tacos Aqui

558 DID2022051204 19/07/2022 20  520

559 J222022051205 19/07/2022 43  KopMer

560 DID2022051206 19/07/2022 9  KACAMATAMOO + LUKISAN

561 DID2022051207 19/07/2022 5  GlobalCare

562 DID2022051208 19/07/2022 9  Tokopedia Parents + Logo

563 DID2022051210 19/07/2022 30  MADU BUNGAH PREMIUM

564 D222022051211 19/07/2022 29  Bu Karsih

565 DID2022051212 19/07/2022 5  DELPRO

566 DID2022051213 19/07/2022 29  Prima Agung

567 DID2022051214 19/07/2022 25  OSA (Outdoor Sports and Adventure)

568 DID2022051215 19/07/2022 21  520

569 J222022051216 19/07/2022 35  Aloeha Jogja

570 DID2022051217 19/07/2022 21, 11  Sendok Nasi

571 DID2022051218 19/07/2022 27  ROYAL MART

572 DID2022051219 19/07/2022 5  sinustop

573 DID2022051220 19/07/2022 30  LOGO

574 DID2022051221 19/07/2022 25  Bale (Barudak Lelaki)
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575 DID2022051222 19/07/2022 6  SUGIN

576 JID2022051223 19/07/2022 35  Tokopedia Parents + Logo

577 DID2022051224 19/07/2022 21  ACTIV8

578 DID2022051225 19/07/2022 29  SARI PATI MAS MAHKOTA

579 D102022051226 19/07/2022 9  ELDY + Logo

580 DID2022051227 19/07/2022 16  OMO

581 JID2022051228 19/07/2022 36  SENTOSA PARK

582 DID2022051229 19/07/2022 30  SARI PATI MAS MAHKOTA

583 DID2022051230 19/07/2022 24  KEKE KOKA

584 JID2022051231 19/07/2022 35  ABJ ASIAN BEARINDO JAYA & Logo

585 JID2022051232 19/07/2022 37  BEKO+ LAUNDRY & Lukisan

586 JID2022051233 19/07/2022 41  Tokopedia Parents + Logo

587 DID2022051234 19/07/2022 25  DERAZ

588 DID2022051235 19/07/2022 34  MULTI SUPER

589 DID2022051236 19/07/2022 3  IT'SS MEE ZOYA AESTHETIC

590 DID2022051237 19/07/2022 25  MIAAMANDA20

591 JID2022051238 19/07/2022 43  OMO

592 DID2022051239 19/07/2022 32  SARI PATI MAS MAHKOTA

593 DID2022051240 19/07/2022 25  UNION STATE

594 DID2022051241 19/07/2022 1  SAWAH

595 JID2022051242 19/07/2022 35  NINETYNINE

596 DID2022051243 19/07/2022 25  ACTIV8

597 DID2022051244 19/07/2022 23  SCARLETT
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598 JID2022051245 19/07/2022 42  Tokopedia Parents + Logo

599 DID2022051246 19/07/2022 30  PENTALION

600 DID2022051248 19/07/2022 9  WEADDU

601 DID2022051249 19/07/2022 25  WEADDU

602 DID2022051250 19/07/2022 7  CASPER + LOGO

603 DID2022051251 19/07/2022 16  Q-La Patchwork & Quilting Crafts

604 JID2022051252 19/07/2022 35  GEEKZ

605 DID2022051253 19/07/2022 22  NILOS

606 D222022051254 19/07/2022 5  NAFAS 1

607 JID2022051256 19/07/2022 35  BLT ASIAN BELTINDO JAYA & Logo

608 DID2022051257 19/07/2022 16  SAWAH

609 DID2022051258 19/07/2022 34  COCOPAV

610 DID2022051259 19/07/2022 5  Neomed Disinfektan

611 DID2022051260 19/07/2022 2  LUMiNTU

612 DID2022051261 19/07/2022 3  LARECHE

613 DID2022051262 19/07/2022 16  TOP 1 dan Lukisan

614 DID2022051263 19/07/2022 29  Awas Baper bakso goreng pedas renyah

615 DID2022051264 19/07/2022 11  CASPER + LOGO

616 DID2022051265 19/07/2022 4  KUDA API

617 JID2022051266 19/07/2022 42  WAKTULUANG & LUKISAN

618 DID2022051266 19/07/2022 30  FanaFa Ora Ruet Tinggal Seduh "Minuman
Sehat Instan" dan Lukisan

619 DID2022051268 19/07/2022 14  AOKEYO STYLE

620 JID2022051269 19/07/2022 41  MATA INDIGO dan LUKISAN
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621 DID2022051270 19/07/2022 30  ACTIV8

622 DID2022051272 19/07/2022 29  SAWAH

623 DID2022051273 19/07/2022 25  GGUDA PEMIMPI KECIL

624 JID2022051274 19/07/2022 35  ABS ASIAN BEARINDO SEJAHTERA & Logo

625 DID2022051274 19/07/2022 29  ALVIZAN

626 DID2022051275 19/07/2022 9  ZEROTRUST A SALT COMPANY DAN LOGO

627 DID2022051276 19/07/2022 30  PIA GANDRUNG

628 JID2022051277 19/07/2022 35  DAPUR KITA dan LUKISAN

629 DID2022051277 19/07/2022 3  okanen

630 JID2022051278 19/07/2022 35  GGUDA PEMIMPI KECIL

631 DID2022051279 19/07/2022 25  JOVIN

632 DID2022051280 19/07/2022 14  SINGAYU HANDMADE JEWELRY DAN
LOGO

633 JID2022051281 19/07/2022 41  ALVIN IN LOVE dan LUKISAN

634 DID2022051282 19/07/2022 30  GhaneZa bakery

635 DID2022051283 19/07/2022 28  OPTIMA

636 DID2022051284 19/07/2022 1  DIVE

637 JID2022051285 19/07/2022 42  ZEROTRUST A SALT COMPANY DAN LOGO

638 DID2022051286 19/07/2022 3  Simple Skin Nature

639 JID2022051287 19/07/2022 43  COLOFFEE

640 DID2022051288 19/07/2022 25  URBAN & CO

641 DID2022051289 19/07/2022 30  SAWAH

642 DID2022051291 19/07/2022 28  ZHBO

643 DID2022051292 19/07/2022 25  URBAN & CO CONCEPT STORE
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644 JID2022051293 19/07/2022 35  HOMEMART dan LUKISAN

645 JID2022051294 19/07/2022 35  ABP ASIAN BEARINDO PRIMA & Logo

646 DID2022051295 19/07/2022 5  MAIJUICE + Gambar

647 DID2022051296 19/07/2022 32  ARSOGI COFFEBEER

648 DID2022051297 19/07/2022 28  ZhengBo

649 DID2022051298 19/07/2022 3  Jennskin Naturals

650 DID2022051299 19/07/2022 31  SAWAH

651 DID2022051300 19/07/2022 29  Tempego

652 DID2022051301 19/07/2022 9  SALT

653 JID2022051302 19/07/2022 35  RUMAHKITA dan LUKISAN

654 JID2022051303 19/07/2022 37  SQL dan Logo

655 JID2022051304 19/07/2022 41  MJWJ Music

656 DID2022051305 19/07/2022 9  SQL dan Logo

657 DID2022051306 19/07/2022 5  SD SMART DIETY + LOGO

658 D152022051307 19/07/2022 3  REVINIS

659 JID2022051308 19/07/2022 40  SAWAH

660 DID2022051309 19/07/2022 11  Water That Cares

661 JID2022051310 19/07/2022 35  ABG ASIAN BEARINDO GEMILANG & Logo

662 DID2022051311 19/07/2022 25  CHEMISTRY STRAIGHT + LOGO

663 DID2022051312 19/07/2022 34  AMIN

664 DID2022051313 19/07/2022 7  ZHIHE + LOGO

665 DID2022051314 19/07/2022 3  Savanna

666 DID2022051316 19/07/2022 3  M lab
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667 JID2022051317 19/07/2022 36  GRUPPO + Lukisan

668 DID2022051318 19/07/2022 25  GRUPPO + Lukisan

669 JID2022051319 19/07/2022 35  SALT

670 DID2022051320 19/07/2022 3  FREESTYLE DUST

671 JID2022051322 19/07/2022 39  TRAVERENT

672 DID2022051323 19/07/2022 17  akadeco logo

673 DID2022051324 19/07/2022 29  SAWAH + Lukisan Padi, Petani dan Pondok

674 JID2022051325 19/07/2022 41  SALT

675 D222022051326 19/07/2022 5  NAFAS 2 + Gambar

676 JID2022051327 19/07/2022 35  EMPESHOP + Logo

677 DID2022051328 19/07/2022 30  Lees's Bakery n Cake

678 DID2022051329 19/07/2022 34  yaaluus logo

679 DID2022051330 19/07/2022 31  PROVITU

680 D222022051331 19/07/2022 5  NEW KRISTAL + Gambar

681 DID2022051332 19/07/2022 34  HKL PREMIUM

682 JID2022051333 19/07/2022 35  FIVE TIMES & Lukisan

683 DID2022051334 19/07/2022 17  TOP 1 dan Lukisan

684 D222022051335 19/07/2022 5  Vitalur mini + Gambar

685 DID2022051336 19/07/2022 30  SAWAH + Likisan Padi, Petani dan Pondok

686 JID2022051337 19/07/2022 35  Cakra Manunggal Pratama

687 DID2022051338 19/07/2022 32  NAQII

688 DID2022051339 19/07/2022 22  Das Only. logo

689 JID2022051340 19/07/2022 41  SUPERSTAR FITNESS YOUR DREAM BODY
COME TRUE + LOGO
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690 JID2022051341 19/07/2022 40  SAWAH + Likisan Padi, Petani dan Pondok

691 DID2022051343 19/07/2022 9  AYOVEST + LOGO

692 JID2022051344 19/07/2022 35  AYOVEST + LOGO

693 D222022051345 19/07/2022 24  Rukma Batik

694 DID2022051346 19/07/2022 16  NASHUA TOP 1 dan Lukisan

695 DID2022051347 19/07/2022 19  SITL

696 JID2022051348 19/07/2022 36  AYOVEST + LOGO

697 DID2022051407 19/07/2022 24  MOSCATI

698 DID2022051408 19/07/2022 12  DESTINATOR

699 J222022051409 19/07/2022 43  RINI

700 JID2022051409 19/07/2022 37  GOGO LAUNDRY EXPRESS

701 DID2022051410 19/07/2022 11  Bening

702 J222022051411 19/07/2022 43  SEHATI

703 DID2022051412 19/07/2022 30  ES PELOPOR 2018

704 DID2022051413 19/07/2022 11  Jernih

705 DID2022051414 19/07/2022 24  GOODWIN

706 DID2022051415 19/07/2022 9  Tokopedia Cantik + Logo

707 DID2022051416 19/07/2022 24  MAZZEL + LOGO

708 DID2022051417 19/07/2022 30  Rumah Makan Sinar

709 JID2022051418 19/07/2022 35  STORIES + LOGO

710 DID2022051419 19/07/2022 30  abw

711 DID2022051421 19/07/2022 6, 7, 11  kiztazawa

712 D222022051422 19/07/2022 24  Tama_temali
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713 DID2022051423 19/07/2022 32  Larutan Penyegar cap Badak Breeze dan
gambar

714 DID2022051424 19/07/2022 9  FARADY

715 DID2022051425 19/07/2022 24  HUNTSMAN

716 DID2022051426 19/07/2022 9  Carrie and superkola

717 JID2022051427 19/07/2022 37  KREATIV LIFT

718 JID2022051429 19/07/2022 41  KARAVEL

719 D222022051430 19/07/2022 25  SCRMT INDICATED

720 DID2022051430 19/07/2022 16  Halim publishing & distributing & logo

721 DID2022051433 19/07/2022 11  Segar

722 DID2022051434 19/07/2022 25  dianable.

723 D222022051435 19/07/2022 30  WEDANG UWUH TIGA RAJA

724 DID2022051437 19/07/2022 3  DELFINA + LOGO

725 DID2022051438 19/07/2022 25  MAZZEL + LOGO

726 JID2022051439 19/07/2022 43  EATS & CO

727 DID2022051440 19/07/2022 5  Larutan Penyegar Cap Badak BRIZ dan
gambar

728 JID2022051441 19/07/2022 43  MIE GUE

729 JID2022051442 19/07/2022 41  Certified Business Marketing Associate
(CBMA)

730 DID2022051443 19/07/2022 25  FIELDWAY

731 JID2022051444 19/07/2022 44  CITAMA & LOGO

732 DID2022051445 19/07/2022 29  INES QUEEN'S

733 DID2022051446 19/07/2022 34, 3  INFY INFY BY THIS IS SALTS

734 JID2022051447 19/07/2022 35  Tokopedia Cantik + Logo

735 JID2022051448 19/07/2022 35  Elnola
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736 JID2022051449 19/07/2022 38  Kola from space

737 DID2022051450 19/07/2022 29  YESKRES

738 JID2022051451 19/07/2022 43  MIE JURAGAN

739 JID2022051453 19/07/2022 43  Mauls fooD

740 JID2022051454 19/07/2022 42  Wallblock

741 DID2022051455 19/07/2022 9  LOGO

742 D142022051457 19/07/2022 43, 29  BakarRica

743 DID2022051458 19/07/2022 29  Putra Putri Watu Pecah

744 JID2022051459 19/07/2022 41  Tokopedia Cantik + Logo

745 DID2022051460 19/07/2022 12  GINELL

746 DID2022051462 19/07/2022 32  DAILY MEAL + LOGO

747 DID2022051463 19/07/2022 30  Bu Karno's Home Kitchen

748 JID2022051464 19/07/2022 43  BOO SANDWICH

749 DID2022051465 19/07/2022 5  MAXXCARB

750 DID2022051466 19/07/2022 32  Larutan Penyegar Cap Badak BRIZ dan
gambar

751 JID2022051467 19/07/2022 35  FARMASI PINTAR

752 JID2022051468 19/07/2022 35  DELFINA + LOGO

753 DID2022051469 19/07/2022 3  ANglow Skincare

754 DID2022051470 19/07/2022 29  okiek food

755 DID2022051471 19/07/2022 30  ANRIpass

756 JID2022051472 19/07/2022 42  Tokopedia Cantik + Logo

757 DID2022051474 19/07/2022 5  MAXXCIDE

758 DID2022051475 19/07/2022 9  The Real The Safety
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759 DID2022051476 19/07/2022 3  YULIPS

760 JID2022051477 19/07/2022 43  Take Mie Home

761 DID2022051478 19/07/2022 10  InnoGloves

762 DID2022051479 19/07/2022 16, 30  FS Derai

763 JID2022051480 19/07/2022 43  merek menggunakan huruf P, huruf i, huruf n,
dan huruf g.

764 DID2022051481 19/07/2022 3  INAF

765 DID2022051482 19/07/2022 25  SPORT N PERFORMANCE

766 DID2022051483 19/07/2022 1  OXCID Cleaner

767 JID2022051484 19/07/2022 43  HOUSE OF SOIA

768 JID2022051485 19/07/2022 43  Warung Gaspol

769 DID2022051486 19/07/2022 9  Tokopedia Cantik

770 DID2022051487 19/07/2022 11  FATFAT

771 JID2022051488 19/07/2022 43  Meeliema + LOGO

772 JID2022051489 19/07/2022 41  Certified Business Marketing Professional
(CBMP)

773 JID2022051490 19/07/2022 35  Tokopedia Cantik

774 DID2022051491 19/07/2022 25  RULY

775 DID2022051492 19/07/2022 10  ATAOXY

776 JID2022051493 19/07/2022 44  World Council for Preventive, Regenerative
Anti-Aging Medicine

777 DID2022051494 19/07/2022 5  MAXXONE MIX

778 JID2022051495 19/07/2022 35  MANDAKA HIJAB

779 JID2022051496 19/07/2022 35  ahlinya

780 DID2022051497 19/07/2022 9  HI BANK A MEMBER OF BNI GROUP

781 DID2022051498 19/07/2022 5  MISIL
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782 JID2022051499 19/07/2022 41  Tokopedia Cantik

783 DID2022051500 19/07/2022 11  VGZ & Logo

784 DID2022051501 19/07/2022 9  HIBANK A MEMBER OF BNI GROUP + LOGO

785 DID2022051502 19/07/2022 5  YURIZUMI + LOGO

786 DID2022051503 19/07/2022 5  RHINO

787 DID2022051504 19/07/2022 34  Daefotion

788 JID2022051505 19/07/2022 42  Tokopedia Cantik

789 JID2022051506 19/07/2022 36  HI BANK A MEMBER OF BNI GROUP

790 DID2022051507 19/07/2022 9  OTPKU + LOGO

791 DID2022051508 19/07/2022 30  LEAF ORGANIC

792 DID2022051509 19/07/2022 5  TABELA KLIN

793 JID2022051510 19/07/2022 36  HIBANK A MEMBER OF BNI GROUP + LOGO

794 DID2022051511 19/07/2022 34  ZAM ZAM ORIGIN

795 JID2022051512 19/07/2022 43  Sakampuang Salerobasamo by ZZ

796 DID2022051513 19/07/2022 34  LADANG CENGKEH

797 JID2022051515 19/07/2022 42  OTPKU + LOGO

798 DID2022051516 19/07/2022 3  Beauty Creations Tease Me + LOGO

799 DID2022051517 19/07/2022 34  GUDANG BERKAH

800 JID2022051519 19/07/2022 37  Providence Group

801 DID2022051520 19/07/2022 24  EXOTICE RAYON TWILL L58

802 JID2022051521 19/07/2022 35  VIERLIN + LOGO

803 DID2022051523 19/07/2022 40, 29  logo

804 DID2022051524 19/07/2022 30  MAIQUFENG + LOGO
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805 DID2022051525 19/07/2022 14  K&S & Logo

806 DID2022051526 19/07/2022 4  BADIK

807 DID2022051527 19/07/2022 25  Junior Star

808 DID2022051528 19/07/2022 30  cap tjangkir

809 DID2022051529 19/07/2022 35, 40, 43, 30  DELICAKES JAKARTA

810 JID2022051530 19/07/2022 35  ES COKLAT COKOT #diCokotmakintop

811 DID2022051531 19/07/2022 30  cap tjangkir

812 JID2022051532 19/07/2022 45  Yayasan Rekso Buana Samudra

813 JID2022051533 19/07/2022 35  PAPELI SHOP

814 DID2022051535 19/07/2022 7  SEWPOWER

815 DID2022051536 19/07/2022 34  BIMAS

816 JID2022051537 19/07/2022 44  9C Orthodontics

817 JID2022051538 19/07/2022 35  EdenFarm Feeding The Nation + Logo

818 DID2022051539 19/07/2022 34  BIMAS KOPI LUWAK

819 DID2022051540 19/07/2022 3  BRILLIANT SCENT

820 J102022051541 19/07/2022 41  NgeJazz Rek!

821 DID2022051542 19/07/2022 34  BIMAS KOPI LANANG

822 DID2022051543 19/07/2022 30  Dapua Amai wak Rahasio

823 DID2022051544 19/07/2022 34  BIMAS KOPI HITAM

824 DID2022051546 19/07/2022 31  HYDROFRESH +LOGO

825 DID2022051547 19/07/2022 19  KUDA NIL TALANG KARET ALUMINIUM DAN
LUKISAN

826 JID2022051548 19/07/2022 42  Denger-inD

827 DID2022051549 19/07/2022 30  Cipi-Cipi
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828 DID2022051550 19/07/2022 3  EZHIE + LUKISAN

829 DID2022051552 19/07/2022 30  IBTISAM

830 DID2022051553 19/07/2022 32  GOOD JUS

831 JID2022051555 19/07/2022 43  AMONG RASA + LOGO

832 DID2022051556 19/07/2022 25  N8

833 DID2022051557 19/07/2022 25  SKYRUBBLE

834 JID2022051558 19/07/2022 35  ACECORP

835 DID2022051559 19/07/2022 9  METAVERSITAS

836 DID2022051560 19/07/2022 30  Mommies Homemade

837 DID2022051561 19/07/2022 3  H&H SKINCARE

838 DID2022051562 19/07/2022 9  EMS-IoT dan Logo

839 DID2022051564 19/07/2022 9  MERAHPUTIH

840 DID2022051565 19/07/2022 9  MERAH PUTIH

841 DID2022051566 19/07/2022 16  INTELLIGENT BEING

842 DID2022051568 19/07/2022 32  Cincau Ciragil Lestari Citarasa Tradisional

843 DID2022051569 19/07/2022 21  CHANGE YOUR WATER CHANGE YOUR
LIFE

844 JID2022051570 19/07/2022 43  WA TIAN XIA

845 DID2022051571 19/07/2022 21  ANESPA

846 DID2022051572 19/07/2022 5  Defend dan Logo D

847 JID2022051574 19/07/2022 44  NORTH CUT BARBERSHOP

848 JID2022051575 19/07/2022 36  ARCHER PROPERTY

849 JID2022051576 19/07/2022 43  DONBURI KITCHEN

850 DID2022051577 19/07/2022 9  JSE
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851 DID2022051578 19/07/2022 21  KANGEN

852 DID2022051579 19/07/2022 21  LEVELUK KANGEN 8

853 DID2022051580 19/07/2022 21  ENAGIC & Lukisan

854 DID2022051581 19/07/2022 30  THE 24H COLD BREW COFFEE

855 DID2022051582 19/07/2022 21  LEVELUK

856 DID2022051584 19/07/2022 9  ALZZENTA

857 DID2022051585 20/07/2022 9  SSJ

858 DID2022051587 20/07/2022 21  KANGEN WATER

859 DID2022051588 20/07/2022 9  MASGRAY

860 DID2022051589 20/07/2022 9  DC TWINS

861 JID2022051590 20/07/2022 43  真功夫

862 DID2022051591 20/07/2022 30  Beras Slyp C4 ASli

863 DID2022051592 20/07/2022 30  DUNIA BERAS BTP

864 JID2022051593 20/07/2022 35  OTG Oktaviana Tas Grosir Dan Logo

865 JID2022051594 20/07/2022 35  DAPOER UMMA HAZIQ

866 JID2022051595 20/07/2022 35  inmedika

867 JID2022051596 20/07/2022 35  W+ & Logo

868 DID2022051597 20/07/2022 25  Bigstar.Official

869 JID2022051598 20/07/2022 43  ALTRO SOCIAL COFFEEHOUSE & KITCHEN

870 DID2022051599 20/07/2022 31  PEGASUS

871 JID2022051600 20/07/2022 35  CentroLiving

872 D222022051601 20/07/2022 30  Keripik Nezwara

873 DID2022051602 20/07/2022 30  Pasar Nusantara Sarinah
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874 J222022051603 20/07/2022 43  KOPI GUNGTI

875 JID2022051604 20/07/2022 35  Pasar Nusantara Sarinah

876 DID2022051605 20/07/2022 3  SOAP & TALE

877 DID2022051606 20/07/2022 32  COCOHERO

878 JID2022051607 20/07/2022 36  Pasar Nusantara Sarinah

879 D222022051608 20/07/2022 30  RAOSE

880 DID2022051609 20/07/2022 3  sheek

881 JID2022051610 20/07/2022 43  Kutaradja Fried Chicken

882 D222022051611 20/07/2022 29  Eldzaka

883 JID2022051612 20/07/2022 43  Pasar Nusantara Sarinah

884 DID2022051613 20/07/2022 20  Starland

885 D222022051614 20/07/2022 29  Teras Ndeso

886 DID2022051615 20/07/2022 5  Benamil

887 DID2022051616 20/07/2022 3  Scroll On

888 J222022051617 20/07/2022 35  Lentera Hijau

889 D222022051618 20/07/2022 30  TUNGGAKSEMI

890 DID2022051619 20/07/2022 3  glowskinaira

891 D222022051620 20/07/2022 30  Berlian Khasturi

892 JID2022051621 20/07/2022 42  eRecycle.id

893 D222022051622 20/07/2022 30  EvaSakti

894 JID2022051623 20/07/2022 35  GARMENT AND TEXTILE MANUFACTURING
EXHIBITION

895 JID2022051699 20/07/2022 41  JOWEY FARM + Logo

896 DID2022051700 20/07/2022 25  SWHAZEL
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897 DID2022051701 20/07/2022 5  RAZAN HERBAL

898 DID2022051702 20/07/2022 30  ENDERESE

899 DID2022051703 20/07/2022 30  SARAE BAKES

900 DID2022051704 20/07/2022 19  AMAN TILES

901 DID2022051705 20/07/2022 1  A-PLUSCAL

902 DID2022051706 20/07/2022 24  BENGKEL BATIK MALANG

903 DID2022051707 20/07/2022 9  genio

904 DID2022051708 20/07/2022 25  Kidibuds

905 DID2022051709 20/07/2022 30  SAMBAL BABY CUMI DOWER

906 DID2022051710 20/07/2022 11  Dokter Air

907 DID2022051711 20/07/2022 25  .MANGKUAK. MERCHANDISE WEST
SUMATRA + LOGO

908 DID2022051713 20/07/2022 29  NASGUL

909 DID2022051714 20/07/2022 25  khimarsyar'i

910 DID2022051715 20/07/2022 7  IRON EAGLE

911 JID2022051716 20/07/2022 43  Kletikan snack & ice dessert

912 DID2022051717 20/07/2022 29  N-DUL es Kekinian

913 DID2022051718 20/07/2022 25  IMT CLOTH.

914 JID2022051719 20/07/2022 35  CLEMINA

915 DID2022051720 20/07/2022 30  JUNA

916 DID2022051721 20/07/2022 30  CANDY CREATIONS MARSHMALLOW
COLOR SANDWICH dan logo (strawberry )

917 DID2022051722 20/07/2022 3  fluorescént

918 DID2022051723 20/07/2022 3  SOLARE

919 DID2022051724 20/07/2022 17  CHARROIN
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920 DID2022051725 20/07/2022 5  ALTHAX ATHERUSH

921 DID2022051726 20/07/2022 29  FAWWAZ

922 JID2022051727 20/07/2022 40  CV. TAMMA ABADI

923 JID2022051728 20/07/2022 35  NEWTON BAKERY COFFEE

924 JID2022051729 20/07/2022 41  PIXADEV

925 JID2022051730 20/07/2022 43  AUTOMIC

926 JID2022051731 20/07/2022 35  Bali Seger

927 DID2022051732 20/07/2022 7  LOYALTY FOLDING MACHINE & Lukisan

928 DID2022051733 20/07/2022 1  SIMPLE Stick

929 DID2022051734 20/07/2022 11  NEWSTER

930 DID2022051735 20/07/2022 34  PADMA + LOGO

931 DID2022051736 20/07/2022 29  BANDENG PRESTO JAKARTA

932 DID2022051737 20/07/2022 18  Crocodile

933 DID2022051738 20/07/2022 5  LAXADILAC

934 DID2022051739 20/07/2022 24  LOGO THREE EAGLE

935 JID2022051740 20/07/2022 41  STAR GENERATION + LOGO Creating stars
for the future generation

936 DID2022051741 20/07/2022 25  TKOSPY. TAKAOSUPPLY CO + LOGO

937 DID2022051742 20/07/2022 9  IRON EAGLE

938 DID2022051743 20/07/2022 12  FASTPART

939 DID2022051744 20/07/2022 11  PT BRAWIJAYA SMART INDUSTRI PROVIDE
YOUR NEED SUSPEED DAN LOGO

940 DID2022051745 20/07/2022 5  HISLIM

941 DID2022051746 20/07/2022 1  Win Stick

942 DID2022051747 20/07/2022 29  Lukisan
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943 DID2022051748 20/07/2022 29  Ikan Asin Nusantara Boss Ceehuy dan Lukisan

944 DID2022051749 20/07/2022 30
 Merek “ CANDY CREATIONS
MARSHMALLOW COLOR SANDWICH dan
logo ( anggur )

945 DID2022051751 20/07/2022 31  BENIH LELE KUBANG (BLK)

946 JID2022051752 20/07/2022 41  ARTSUB

947 DID2022051752 20/07/2022 35, 37, 6, 22, 7, 9, 41,
42, 28

 PT RIGSPEK PERKASA LIFTING SYSTEMS
SOLUTIONS CARL STAHL HEBETECHNIK
GROUPS DAN LOGO

948 DID2022051753 20/07/2022 24  YOUNGDO

949 JID2022051754 20/07/2022 44  RS CIKARANG MEDIKA DAN LOGO

950 DID2022051755 20/07/2022 28  Gabel dan Logo G

951 JID2022051756 20/07/2022 43  CIPTA FARM

952 DID2022051757 20/07/2022 3  SHE'S NAR

953 DID2022051758 20/07/2022 5  JCOVDEN Logo

954 DID2022051759 20/07/2022 30  LITABET RUMAH KELAPA DAN LOGO

955 DID2022051760 20/07/2022 32  Lukisan

956 DID2022051761 20/07/2022 25  VIPO KLASIK + LOGO

957 DID2022051762 20/07/2022 28  GANECA

958 DID2022051763 20/07/2022 30  CANDY CREATIONS MARSHMALLOW dan
logo (blueberry flavor )

959 DID2022051764 20/07/2022 11  IRON EAGLE

960 DID2022051765 20/07/2022 25  Hi-Five

961 JID2022051766 20/07/2022 43  DJIBEUH

962 DID2022051767 20/07/2022 3  PROPEEL FOR PROFESSIONAL USE ONLY

963 DID2022051768 20/07/2022 5  GASOGAL

964 JID2022051769 20/07/2022 44  JCOVDEN Logo

965 DID2022051770 20/07/2022 1  Gunung Sibayak
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966 JID2022051771 20/07/2022 37, 42  PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
RAISING SAFETY STANDARDS

967 DID2022051772 20/07/2022 29  RADENG

968 JID2022051773 20/07/2022 35  CAINZ

969 DID2022051774 20/07/2022 18  SOLANE

970 JID2022051775 20/07/2022 43  CATERING FIRDA LIM

971 DID2022051777 20/07/2022 25  SOLANE

972 DID2022051778 20/07/2022 5  CANDIGAL

973 DID2022051779 20/07/2022 29  CEMPAKA

974 DID2022051780 20/07/2022 25  ZELHEA + LOGO

975 DID2022051781 20/07/2022 30  MADU LOKAL

976 DID2022051782 20/07/2022 30  Cap Kedondong + Lukisan

977 JID2022051783 20/07/2022 35  SOLANE

978 DID2022051784 20/07/2022 3  LANOZ SKIN

979 JID2022051785 20/07/2022 41  INDONESIA WHEEL ALIGNMENT IWA

980 JID2022051787 20/07/2022 42  OnlinekanAja

981 DID2022051788 20/07/2022 5  PROSIC

982 DID2022051790 20/07/2022 34  PIXEL + LOGO

983 DID2022051791 20/07/2022 9  WO+ & LOGO

984 DID2022051792 20/07/2022 29  BANADA Chips

985 JID2022051793 20/07/2022 35  evershine Baby & Kids Natural Care

986 JID2022051794 20/07/2022 43  BEBEK JOSS GANDOS

987 DID2022051795 20/07/2022 3  evershine Baby & Kids Natural Care

988 DID2022051796 20/07/2022 3  RUMAH WANGI ARA
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989 DID2022051797 20/07/2022 25  BYEBRA TAPE

990 DID2022051798 20/07/2022 25  CITRAWAH OFFICIAL (CW'o)

991 DID2022051799 20/07/2022 30  Lilybet

992 JID2022051801 20/07/2022 40  DAPOER FATHAYA

993 JID2022051802 20/07/2022 43  BEBEK SIANOK

994 JID2022051803 20/07/2022 37  MOBILUX CAR WASH

995 JID2022051805 20/07/2022 43  SAIQA Catering & Kitchen

996 DID2022051806 20/07/2022 2  GETSUN

997 DID2022051807 20/07/2022 9  ASN Anagata Sisedu Nusantara

998 DID2022051808 20/07/2022 30  3R

999 J152022051809 20/07/2022 43  EB EHSAN BARAKAH

1000 DID2022051810 20/07/2022 20  YUUTA SINAR MANDIRI INOAC

1001 DID2022051811 20/07/2022 29  BAKSO OGAN

1002 DID2022051812 20/07/2022 3  Krakatau Virgin Coconut Oil (VCO)

1003 DID2022051813 20/07/2022 1  SPECTRUM

1004 DID2022051814 20/07/2022 30  DONAT SI TETEH

1005 DID2022051815 20/07/2022 25  GAYANIQ

1006 DID2022051816 20/07/2022 29  CURBO

1007 JID2022051817 20/07/2022 41  Label/Logo Bertuliskan BC

1008 JID2022051818 20/07/2022 35  ASN Anagata Sisedu Nusantara

1009 DID2022051820 20/07/2022 30  RSS ROTI SISIR SURABAYA

1010 DID2022051821 20/07/2022 4  KKB PT KHARISMA KAISAR BATULICIN

1011 DID2022051822 20/07/2022 14  GHIFAR BATOK COLLECTION
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1012 JID2022051823 20/07/2022 38  ASN Anagata Sisedu Nusantara

1013 DID2022051824 20/07/2022 29  MY SNACK & FOOD

1014 DID2022051825 20/07/2022 30  KE SINTANG

1015 DID2022051826 20/07/2022 11  LAMPULED

1016 JID2022051827 20/07/2022 40  DAPUR BAGJA

1017 JID2022051828 20/07/2022 41  ASN Anagata Sisedu Nusantara

1018 DID2022051829 20/07/2022 3  ZEGEN CAR CARE + LOGO

1019 DID2022051830 20/07/2022 25  RIJLIN

1020 DID2022051831 20/07/2022 34, 3  ENO

1021 JID2022051832 20/07/2022 44  SIRINS & Lukisan

1022 DID2022051833 20/07/2022 1  GETSUN

1023 JID2022051834 20/07/2022 41  GARIN

1024 DID2022051952 20/07/2022 13  VISTIS

1025 JID2022051953 20/07/2022 35  FREJA CHIC + Lukisan/Logo

1026 JID2022051954 20/07/2022 41  Lighthouse Seafarer Network

1027 DID2022051955 20/07/2022 30  HG + LOGO

1028 JID2022051956 20/07/2022 36  ORPHAMO + LOGO

1029 DID2022051957 20/07/2022 29  NASI GULUNG

1030 DID2022051958 20/07/2022 9  DM TECHNOLOGIES

1031 DID2022051959 20/07/2022 30  GYUMIMI

1032 DID2022051960 20/07/2022 1  LEM PC RAJAWALI + LOGO

1033 JID2022051961 20/07/2022 41  MASIMUDA

1034 DID2022051962 20/07/2022 9  nobi
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1035 DID2022051963 20/07/2022 5  Wap CHEM

1036 DID2022051964 20/07/2022 1  X-BAR + LUKISAN

1037 DID2022051965 20/07/2022 16  arrow apple

1038 DID2022051966 20/07/2022 28  LOGO MATA IKAN PANCING

1039 DID2022051967 20/07/2022 13  VISTAN

1040 JID2022051968 20/07/2022 36  FREJA CHIC + Lukisan/Logo

1041 JID2022051970 20/07/2022 35  GYUMIMI

1042 DID2022051971 20/07/2022 29, 30  ELOGRAND + lukisan

1043 DID2022051972 20/07/2022 3  NADS

1044 JID2022051973 20/07/2022 41  URBAN FIT + LOGO

1045 DID2022051974 20/07/2022 20  FURNIBEST + LOGO

1046 DID2022051975 20/07/2022 4  GASRA

1047 DID2022051976 20/07/2022 31  PRIMERA

1048 JID2022051978 20/07/2022 43  LIMAU JIKO

1049 JID2022051979 20/07/2022 44  ANDA + LOGO

1050 JID2022051980 20/07/2022 37  FREJA CHIC + Lukisan/Logo

1051 DID2022051981 20/07/2022 5  FIBSY

1052 DID2022051982 20/07/2022 3  radium

1053 JID2022051984 20/07/2022 35  OLABI BOLA UBI KOPONG

1054 DID2022051985 20/07/2022 35, 41, 31  Logo

1055 JID2022051986 20/07/2022 43  BOOTS COFFEE AND WAFFLE

1056 JID2022051987 20/07/2022 45  Mustika Raja Law Office

1057 JID2022051988 20/07/2022 39  FREJA CHIC + Lukisan/Logo
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1058 DID2022051990 20/07/2022 6  WALI BAJA BAROKAH

1059 JID2022051991 20/07/2022 44  Klinik Sukaraya Medika

1060 JID2022051992 20/07/2022 35  dekker KOFFIE

1061 JID2022051994 20/07/2022 41  FREJA CHIC + Lukisan/Logo

1062 JID2022051995 20/07/2022 43  dekker KOFFIE

1063 DID2022051996 20/07/2022 5  MBAK PUCI

1064 JID2022051997 20/07/2022 43  FREJA CHIC + Lukisan/Logo

1065 DID2022051998 20/07/2022 9  NanBei

1066 DID2022052000 20/07/2022 19  MARMERKU + LOGO

1067 JID2022052002 20/07/2022 44  FREJA CHIC + Lukisan/Logo

1068 DID2022052003 20/07/2022 5  SKINSENA + LOGO

1069 DID2022052004 20/07/2022 30  Flavourista

1070 DID2022052005 20/07/2022 35, 25, 42  Surui Motor Garage

1071 DID2022052007 20/07/2022 32  Flavourista

1072 DID2022052008 20/07/2022 30  Gularen + Lukisan

1073 DID2022052009 20/07/2022 9  Carwales

1074 DID2022052011 20/07/2022 30  Gulair + Lukisan

1075 JID2022052013 20/07/2022 42  POWERKERTO

1076 DID2022052015 20/07/2022 9  FOXER

1077 DID2022052016 20/07/2022 25  De Moirez

1078 JID2022052018 20/07/2022 35  MUL & CO INDONESIA TAX LAW FIRM

1079 JID2022052020 20/07/2022 45  MUL & CO INDONESIA TAX LAW FIRM

1080 DID2022052021 20/07/2022 25  ROKUME
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1081 JID2022052022 20/07/2022 35  BAGEURBURGER

1082 JID2022052023 20/07/2022 39  VLY DELIVERING VALUE + LUKISAN

1083 DID2022052024 20/07/2022 25  LITTLE JERGIO + LUKISAN

1084 DID2022052026 20/07/2022 31  GROWFIT DAN LOGO DAUN

1085 DID2022052027 20/07/2022 25  overshoes

1086 JID2022052028 20/07/2022 45  PARTIDOLS Persatuan Anak Rantau Tiga
Dolok Sekitarnya Sejabodetabeks

1087 JID2022052029 20/07/2022 43  KOMMAKOHI

1088 DID2022052030 20/07/2022 30  BWT TRISHATAMA

1089 DID2022052031 20/07/2022 14  CRISTIE ROYAL 7

1090 DID2022052032 20/07/2022 5  LE slim

1091 DID2022052033 20/07/2022 25  THE BLOUSE

1092 DID2022052034 20/07/2022 3  Flesky

1093 DID2022052035 20/07/2022 16  LEM PC RAJAWALI + LOGO

1094 JID2022052036 20/07/2022 41  Konco Kuru

1095 DID2022052037 20/07/2022 20  REFIRA INTERIOR

1096 DID2022052038 20/07/2022 6  MIDGO

1097 JID2022052039 20/07/2022 36  ACELAND Building Quality Homes

1098 DID2022052040 20/07/2022 1  LEM RAJAWALI NEO SUPER LEM SERBA
GUNA + LOGO

1099 DID2022052041 20/07/2022 20  AYANA

1100 DID2022052042 20/07/2022 3  SYANE'F

1101 JID2022052043 20/07/2022 39  RED WHALE

1102 DID2022052044 20/07/2022 16  LEM RAJAWALI NEO SUPER LEM SERBA
GUNA + LOGO

1103 JID2022052045 20/07/2022 39  BLITZ EXPRESS
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1104 JID2022052046 20/07/2022 41  DELAPAN PLANNER

1105 JID2022052047 20/07/2022 43  QUESSFIT

1106 DID2022052048 20/07/2022 17  ANGGUR MERAH

1107 DID2022052049 20/07/2022 25  LUCIIN

1108 DID2022052050 20/07/2022 3  DERMATEN CREAM Logo

1109 DID2022052051 20/07/2022 25  RAYYEL95   +   LOGO

1110 DID2022052052 20/07/2022 1  LEM RAJAWALI PRIMA ST + LOGO

1111 DID2022052053 20/07/2022 25  LEEDUSH08

1112 DID2022052054 20/07/2022 25  BLACKSTONE  +  LOGO

1113 JID2022052055 20/07/2022 44  KLINIK KITA + LOGO

1114 DID2022052056 20/07/2022 16  LEM RAJAWALI PRIMA ST + LOGO

1115 DID2022052057 20/07/2022 3  DERMATEN LOTION Logo

1116 JID2022052058 20/07/2022 35  Fil a Beauty FLAWLESS, INTENS, AND
LONGLASTING

1117 DID2022052059 20/07/2022 3  Fil a Beauty FLAWLESS, INTENS, AND
LONGLASTING

1118 JID2022052060 20/07/2022 35  Neatipin

1119 DID2022052061 20/07/2022 1  TORA + LOGO

1120 DID2022052062 20/07/2022 30  LUKISAN PERMEN KAKI

1121 DID2022052063 20/07/2022 16  TORA + LOGO

1122 DID2022052064 20/07/2022 12  CAPELLA + LOGO

1123 DID2022052065 20/07/2022 3  AYRY SKIN

1124 JID2022052066 20/07/2022 35  CAPELLA + LOGO

1125 DID2022052067 20/07/2022 1  LEM RAJAWALI TORA + LOGO

1126 JID2022052068 20/07/2022 35  GEROBAK TUKANG dan LOGO METERAN
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1127 DID2022052069 20/07/2022 16  LEM RAJAWALI TORA + LOGO

1128 DID2022052070 20/07/2022 25  Muslim Kinaro Brand Ekslusif

1129 DID2022052071 20/07/2022 3  ARÓLA BEAUTY

1130 DID2022052194 21/07/2022 9  nextsci

1131 JID2022052196 21/07/2022 41  FCN

1132 JID2022052198 21/07/2022 37  SMARTGARD

1133 DID2022052199 21/07/2022 9  TOKOYA & Huruf China

1134 JID2022052201 21/07/2022 42  FCN

1135 JID2022052202 21/07/2022 35  K&S Active

1136 DID2022052205 21/07/2022 12  Lite A Strong & Light Leader + Logo

1137 DID2022052206 21/07/2022 18  K&S Man

1138 DID2022052210 21/07/2022 30  Dalu Mie Mie Snack Original + Lukisan/Logo

1139 DID2022052211 21/07/2022 28, 12  MAN OF STEEL

1140 DID2022052222 21/07/2022 9  SHE BIO LITE + LOGO

1141 JID2022052223 21/07/2022 44  VAXA MEDIKA

1142 DID2022052224 21/07/2022 3  EIGHTHREE

1143 DID2022052225 21/07/2022 17  Lite + Logo

1144 DID2022052226 21/07/2022 25  CHRYSANTHEMUM + LOGO

1145 DID2022052227 21/07/2022 30  ROYAL TENSI

1146 DID2022052228 21/07/2022 29  JONQUIL

1147 DID2022052229 21/07/2022 25  mont hood

1148 DID2022052230 21/07/2022 5  Zuriat Adam

1149 DID2022052231 21/07/2022 32  ROYAL TENSI
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1150 DID2022052232 21/07/2022 25  CAMILLA BLOOM dan Lukisan

1151 JID2022052233 21/07/2022 35  MASYA

1152 DID2022052234 21/07/2022 9  DERES

1153 DID2022052235 21/07/2022 19  TRIGAFON

1154 DID2022052236 21/07/2022 21  Lite + Logo

1155 DID2022052237 21/07/2022 21  QORAL

1156 DID2022052238 21/07/2022 32  alluvita

1157 JID2022052239 21/07/2022 35, 41, 44  Health in your hands

1158 JID2022052240 21/07/2022 41  Mahir Institute

1159 DID2022052240 21/07/2022 25  COTTON STREET dan Lukisan

1160 JID2022052241 21/07/2022 42  ersepuluh + LOGO

1161 DID2022052242 21/07/2022 19  HI-MORTAR + Logo

1162 DID2022052243 21/07/2022 5  AFIATOMAXIMEN

1163 DID2022052244 21/07/2022 31  BAKOOL

1164 DID2022052245 21/07/2022 25  LOLLIE & ME

1165 JID2022052245 21/07/2022 39  Citilink

1166 D102022052246 21/07/2022 14  WRF WEDDING RING FACTORY + LOGO

1167 DID2022052247 21/07/2022 5  CARRENS

1168 DID2022052248 21/07/2022 3  K&S Kids

1169 DID2022052250 21/07/2022 28, 12  SUPERGIRL

1170 JID2022052251 21/07/2022 43  WARUNG BAKSO CAKKUMIS + LOGO

1171 JID2022052252 21/07/2022 37  INFINITYJKT PT. JAGADDHITA KARYA
TRIHUTAMA + LOGO

1172 JID2022052253 21/07/2022 42  INFINITYJKT PT. JAGADDHITA KARYA
TRIHUTAMA + LOGO
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1173 DID2022052254 21/07/2022 12  TOKOYA & Huruf China

1174 JID2022052255 21/07/2022 35  SOLMATER

1175 DID2022052256 21/07/2022 29  Lukisan

1176 DID2022052257 21/07/2022 29  AFIATOMAXIMEN

1177 DID2022052259 21/07/2022 19  GOOD BOND + Logo

1178 DID2022052260 21/07/2022 1  SUPERHOKI

1179 DID2022052266 21/07/2022 24  CANDAFA

1180 JID2022052267 21/07/2022 35  FOODMAX

1181 JID2022052272 21/07/2022 43  Rumah Kawla

1182 DID2022052274 21/07/2022 29, 30  CALBEE HOOLEYS

1183 JID2022052429 21/07/2022 43  MERAH REMPAH

1184 DID2022052430 21/07/2022 5  Growfazz

1185 DID2022052435 21/07/2022 25  KAPOO + LOGO

1186 JID2022052436 21/07/2022 35  CRAFTMORE

1187 JID2022052437 21/07/2022 35  YES TRADE

1188 DID2022052438 21/07/2022 28  K&S Kids

1189 JID2022052439 21/07/2022 35  CALTERA MICROBIOME

1190 DID2022052440 21/07/2022 3  Brightfazz

1191 DID2022052441 21/07/2022 18  JUST TIKE

1192 DID2022052443 21/07/2022 5  Brightfazz

1193 DID2022052444 21/07/2022 21  CAROLINE + LOGO

1194 DID2022052445 21/07/2022 25  VERSUSCITY

1195 DID2022052446 21/07/2022 3  FrezHelm
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1196 DID2022052447 21/07/2022 25  ROCKMEN INSIDE

1197 DID2022052448 21/07/2022 3  SELÍNIGOODS

1198 DID2022052449 21/07/2022 3  Youngfazz

1199 DID2022052450 21/07/2022 8  CAROLINE  + LOGO

1200 DID2022052451 21/07/2022 5  Youngfazz

1201 DID2022052452 21/07/2022 3  Slimfazz

1202 JID2022052453 21/07/2022 44  TUSUKJARUM + logo

1203 DID2022052454 21/07/2022 16  RX + LOGO

1204 JID2022052455 21/07/2022 41  DOUBLE F FIT CLUB

1205 DID2022052456 21/07/2022 9  Mamikos

1206 DID2022052457 21/07/2022 3  D'Beunty

1207 JID2022052730 22/07/2022 41  AHPC INDONESIA + Logo

1208 DID2022052737 22/07/2022 16  AHPC INDONESIA + Logo

Jakarta, 26/07/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002

Halaman 54 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2021 20:44:25
540   EtiketJID2021075668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL  KLK No 110 Desa Lapang, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23618
Reza Akmal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Telnet Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna biru dongker dan kuning tua
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyedia layanan internet [ISP]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/11/2021 19:11:33
540   EtiketDID2021076901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. hikmah raya no.36a rt 9. rw 3., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

farida wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sagonkuu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna tulisan sagonkuu warna  coklat dengan background coretan cat hijau horizontal tidak merata.  ditengah tulisan

sagonkuu nya O nya adalah gambar sagon asli .
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sagon (Kue)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/11/2021 15:31:12
540   EtiketDID2021077947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
SRI YENITA, SRI YENITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gianny Sha
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme
rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak padat untuk rias wajah; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Losion dan serum;
Losion perawatan kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pembersih make-up; Pewarna untuk
rambut, sampo; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-
obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun kosmetik;
Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; 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; Sampo; Sampo
rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
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larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah,
krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Peremajaan Kulit; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik);
cat kuku (kosmetik); esens perawatan kulit non-medis; gel-gel perawatan kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; 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 kosmetik untuk
perawatan kulit; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim tabir surya; losion susu untuk perawatan kulit; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion tabir surya; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; maskara; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi,
minyak tubuh dan minyak pijat; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; parfum;
parfum dalam bentuk gel; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; pelindung matahari
(kosmetik); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat untuk kuku
palsu; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk sabun; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran
manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk
mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa
untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk
mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan
kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata,
gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; 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 mata; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit;
tabir surya; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/11/2021 15:14:46
540   EtiketDID2021079348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Lettu Sugiarno 48 RT 01 RW 07, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah, 56414

Hasrin Mannan, Sekar Retno Naruki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kayboard
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda, Jingga dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permainan, mainan dan alat-alatnya; Tenda mainan; adonan mainan; alat permainan anak-anak; artikel pakaian untuk

mainan; blok bangunan [mainan]; bola mainan; bola untuk permainan; buah-buahan Mainan; ikan mainan; kendaraan mainan;
kereta mainan model set; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan buaian;
mainan di luar ruangan; mainan figur/orang-orangan  [mainan atau alat permainan]; mainan kayu; mainan konstruksi; mainan
mekanik; mainan musik; mainan susun kayu; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mobil mainan; permainan papan;
roket mainan; rumah mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/11/2021 12:05:07
540   EtiketDID2021079665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DR SETIA BUDI GG TOMAS NO 44 RT/RW 002/002 KELURAHAN. PEGAGAN
KECAMATAN. PALIMANAN KABUPATEN CIREBON, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, 45161

WAWAN GUNAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KECAP DUA LOMBOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, PUTIH, HITAM, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap manis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/11/2021 13:48:31
540   EtiketDID2021079733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DR SETIA BUDI GG TOMAS NO 44 RT/RW 002/002 KELURAHAN. PEGAGAN
KECAMATAN. PALIMANAN KABUPATEN CIREBON, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, 45161

WAWAN GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KECAP MANIS CAP NUSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, HITAM, KUNING, PUTIH, HIJAU, UNGU, KUNING, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap manis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/01/2022 00:02:56
540   EtiketDID2022003592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. anusopati desa katerungan kecataman krian kabupaten sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61262

NILA SAADATUD DAROINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QCF Aesthetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gel jerawat (kosmetik); Gel pembersih kulit; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Jel

Penghilang Noda Jerawat; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim mata; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim yang tidak mengandung obat untuk
mata dan area di sekitar mata; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion perawatan kulit; Losion susu untuk membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori;
Masker wajah untuk kuli berminyak; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir;
Produk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; bedak krem; bedak tabur; bedak wajah; bedak
wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; esens wajah; foundation; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik yang mengandung vitamin; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir;
krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim malam; krim masker
tubuh; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim
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pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim penghalus kulit; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang;
krim tabir surya; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah; krim wajah tidak mengandung obat; lipstik; losion wajah; lotion kecantikan; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kulit; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker untuk membersihkan wajah;
paket kosmetik wajah; paket wajah; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab
wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemutih ketiak; pemutih selakangan; pencerah kulit; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penyegar kulit; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk
perawatan wajah [kosmetik]; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun untuk perawatan tubuh;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum wajah;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/04/2022 17:44:15
84626 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022026729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META PORTAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = Merupakan bagian dari nama pemohon, PORTAL = PORTAL (In Indonesian Language / dalam
bahasa Indonesia)

591 Uraian Warna : Black and White / Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Penyediaan akses ke  komputer database dan database online yang dapat

dicari dalam bidang jejaring social dan pengenalan sosial; jasa jejaring sosial daring (online); jasa perkencanan; jasa
pramutamu; jasa/layanan verifikasi identifikasi; jasa/layanan verifikasi pengguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/04/2022 20:14:19
84626 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022026750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META PORTAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = Merupakan bagian dari nama pemohon, PORTAL = PORTAL (In Indonesian Language / dalam
bahasa Indonesia)

591 Uraian Warna : Black and White / Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi

elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; 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 konsultasi merek; beriklan melalui media elektronik; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain;
fungsi kantor; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jaringan bisnis; jasa
konsultasi bisnis; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa toko retail secara online
yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa-
jasa administrasi bisnis; jasa/layanan amal, khususnya mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan;
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jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan perekrutan
tenaga kerja; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer; manajemen bisnis; memfasilitasi pertukaran dan
penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran
perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; penyebaran iklan
untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan
layanan riset dan informasi pasar; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/04/2022 14:41:40
84626 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022026915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META PORTAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = Merupakan bagian dari nama pemohon, PORTAL = PORTAL (In Indonesian Language / dalam
bahasa Indonesia)

591 Uraian Warna : Black and White / Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa telekomunikasi; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto

digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Layanan Komunikasi Pribadi; jasa telekomunikasi, yaitu,
transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan
Internet; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; jasa/layanan berbagi
(sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna
internet; jasa/layanan komunikasi telefoni (telephony); jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau
jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media;
jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan
informasi; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu transmisi data, pesan dan dokumen elektronik melalui terminal
komputer; komunikasi melalui telepon; komunikasi ponsel; layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan
telekonferensi; layanan telekonferensi audio; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik
lainnya melalui masuk (login) universal; menyediakan akses ke database komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan
pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating); menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; 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 untuk
komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan
komunikasi; 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 untuk pengiriman pesan di
antara pengguna di bidang kepentingan umum; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya;
penyediaan layanan konferensi video; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik;
pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer dan
telekomunikasi; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/04/2022 15:54:15
84626 20/10/2021 JM

540   EtiketDID2022026949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META PORTAL
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : META = Merupakan bagian dari nama pemohon, PORTAL = PORTAL (In Indonesian Language / dalam
bahasa Indonesia)

591 Uraian Warna : Black and White / Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin game; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau

monitor; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan
tampilan kristal cair; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; joystick game komputer;
joystick untuk permainan video; konsol game genggam; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin video game arcade;
mesin video game yang berdiri sendiri; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video
game; pengendali untuk konsol game; pengontrol permainan video; pengontrol untuk mesin video game; penutup yang pas
disesuaikan secara khusus untuk konsol game; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk
digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan video game yang berdiri bebas; tas jinjing pelindung yang
diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; unit
genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit remote kontrol
interaktif untuk video game; video game selain dari yang diadaptasikan hanya untuk penggunaan penerima televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/04/2022 17:30:15
084625 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022026993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META QUEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicants name, QUEST =
PENCARIAN (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Penyediaan akses ke  komputer database dan database online yang dapat

dicari dalam bidang jejaring social dan pengenalan sosial; jasa jejaring sosial daring (online); jasa perkencanan; jasa
pramutamu; jasa/layanan verifikasi identifikasi; jasa/layanan verifikasi pengguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/04/2022 17:44:45
084625 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022027001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META QUEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, QUEST =
PENCARIAN (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi

elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; 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 konsultasi merek; beriklan melalui media elektronik; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain;
fungsi kantor; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jaringan bisnis; jasa
konsultasi bisnis; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa toko retail secara online
yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa-
jasa administrasi bisnis; jasa/layanan amal, khususnya mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan perekrutan
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tenaga kerja; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer; manajemen bisnis; memfasilitasi pertukaran dan
penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran
perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; penyebaran iklan
untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan
layanan riset dan informasi pasar; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/04/2022 17:55:11
084625 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022027007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META QUEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, QUEST =
PENCARIAN (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa telekomunikasi; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto

digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Layanan Komunikasi Pribadi; jasa telekomunikasi, yaitu,
transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan
Internet; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; jasa/layanan berbagi
(sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna
internet; jasa/layanan komunikasi telefoni (telephony); jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau
jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media;
jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan
informasi; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu transmisi data, pesan dan dokumen elektronik melalui terminal
komputer; komunikasi melalui telepon; komunikasi ponsel; layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan
telekonferensi; layanan telekonferensi audio; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik
lainnya melalui masuk (login) universal; menyediakan akses ke database komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan
pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating); menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; 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 untuk
komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan
komunikasi; 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 untuk pengiriman pesan di
antara pengguna di bidang kepentingan umum; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya;
penyediaan layanan konferensi video; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik;
pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer dan
telekomunikasi; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/04/2022 16:13:24
084625 20/10/2021 JM

540   EtiketDID2022027373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META QUEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, QUEST =
PENCARIAN (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin game; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
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monitor; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan
tampilan kristal cair; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; joystick game komputer;
joystick untuk permainan video; konsol game genggam; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin video game arcade;
mesin video game yang berdiri sendiri; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video
game; pengendali untuk konsol game; pengontrol permainan video; pengontrol untuk mesin video game; penutup yang pas
disesuaikan secara khusus untuk konsol game; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk
digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan video game yang berdiri bebas; tas jinjing pelindung yang
diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; unit
genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit remote kontrol
interaktif untuk video game; video game selain dari yang diadaptasikan hanya untuk penggunaan penerima televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/04/2022 10:23:10
84626 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022027549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META PORTAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = Merupakan bagian dari nama pemohon, PORTAL = PORTAL (In Indonesian Language / dalam
bahasa Indonesia)

591 Uraian Warna : Black and White / Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari

foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui
situs web dan aplikasi komputer; 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 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 realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang
berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog-blog
yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan 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 penerbitan elektronik; layanan permainan realitas
tertambah (augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan produksi multimedia; melakukan kelas kebugaran; 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 tentang kegiatan olahraga;
memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang permainan komputer
online dan permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan];
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain
(players) game komputer; mengatur kontes; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengorganisir dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan game
komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik
dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan pelatihan; menyediakan permainan realitas tertambah online;
menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam
sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan sumber daya
online untuk pengembang perangkat lunak (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; pelatihan pribadi [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga; penyewaan kios-kios
(kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan
video; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi
video realitas virtual/maya (virtual reality)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/04/2022 10:54:17
084625 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022027569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META QUEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, QUEST =
PENCARIAN (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari

foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui
situs web dan aplikasi komputer; 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 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 realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang
berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog-blog
yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan 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 penerbitan elektronik; layanan permainan realitas
tertambah (augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan produksi multimedia; melakukan kelas kebugaran; 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 tentang kegiatan olahraga;
memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang permainan komputer
online dan permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan];
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain
(players) game komputer; mengatur kontes; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengorganisir dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan game
komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik
dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan pelatihan; menyediakan permainan realitas tertambah online;
menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam
sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan sumber daya
online untuk pengembang perangkat lunak (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; pelatihan pribadi [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga; penyewaan kios-kios
(kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan
video; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi
video realitas virtual/maya (virtual reality)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/04/2022 12:18:13
84626 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022027637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: META PORTAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = Merupakan bagian dari nama pemohon, PORTAL = PORTAL (In Indonesian Language / dalam
bahasa Indonesia)

591 Uraian Warna : Black and White / Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 otentikasi pengguna untuk transaksi e-
commerce; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Konsultasi di bidang jaringan dan
aplikasi komputasi awan; 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 profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara
online; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan, mengintegrasikan, mengoperasikan,
menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu, perangkat elektronik konsumen yang
terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; 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 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 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 aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness),
kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; 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
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; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video
game); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality); desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya (virtual reality); desain dan pengembangan piranti
lunak dan piranti keras komputer; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah
(augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah
piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; 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;
konsultasi perangkat lunak komputer; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan dukungan
teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-masalah perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; layanan enkripsi data; layanan komputer dalam bentuk penyediaan halaman (pages) online yang
disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya
(virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented reality); layanan komputer 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, 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, layanan penyedia cloud hosting; layanan komputer,
yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan
(meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer,
yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media
sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel
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atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan konsultasi komputer; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan pemetaan;
layanan pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan teknologi informasi; memberikan
informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media
elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; 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) audio, video, gambar foto,
teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi
dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman
dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas virtual/maya (virtual reality);
menyediakan 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
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 jaringan
online yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi dan berbagi (share) data identitas pribadi
dengan dan di antara beberapa (multiple) fasilitas online; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak 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 yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking),
memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media
elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi,
menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya
audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-
line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; 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 pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas
online; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan
memperluas kebiasaan kesehatan; 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 mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola,
mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan
penggalangan dana amal online dan jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk jejaring
sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan
perangkat lunak untuk memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan
mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak
untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa
penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya, perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi;
menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan keberadaan/kehadiran online untuk
individu, kelompok, perusahaan, dan merek; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan
mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; menyediakan perangkat lunak
untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; menyediakan perangkat lunak untuk
mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar,
video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah,
mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks
dan data terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan
perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara terkini;
menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk
pemetaan sosial dan tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak
untuk streaming konten hiburan multimedia; menyediakan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; pengembangan
perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan interaktif;
pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; 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
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perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-
visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi
(sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi/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 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 layanan dukungan
teknis, yaitu pemecahan masalah dan diagnosa masalah piranti lunak komputer dalam sistem jaringan komputer; penyediaan
waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; perangkat lunak
asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat lunak komputer online yang tidak dapat
diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran
(fitness); 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 untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik,
yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pembelian dan
penyebaran iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial,
mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan
video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; platform sebagai layanan [PaaS] yang
menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten dan pesan digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/04/2022 13:05:42
084625 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022027664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META QUEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, QUEST =
PENCARIAN (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 otentikasi pengguna untuk transaksi e-
commerce; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Konsultasi di bidang jaringan dan
aplikasi komputasi awan; 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 profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara
online; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan, mengintegrasikan, mengoperasikan,
menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu, perangkat elektronik konsumen yang
terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak satupun jasa tersebut
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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 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 aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness),
kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; 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
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; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video
game); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality); desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya (virtual reality); desain dan pengembangan piranti
lunak dan piranti keras komputer; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah
(augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah
piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; 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;
konsultasi perangkat lunak komputer; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan dukungan
teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-masalah perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; layanan enkripsi data; layanan komputer dalam bentuk penyediaan halaman (pages) online yang
disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya
(virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented reality); layanan komputer 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, 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, layanan penyedia cloud hosting; layanan komputer,
yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan
(meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer,
yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media
sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel
atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan konsultasi komputer; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan pemetaan;
layanan pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan teknologi informasi; memberikan
informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media
elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; 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) audio, video, gambar foto,
teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi
dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman
dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas virtual/maya (virtual reality);
menyediakan 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
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 jaringan
online yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi dan berbagi (share) data identitas pribadi
dengan dan di antara beberapa (multiple) fasilitas online; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet; 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
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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 yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking),
memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media
elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi,
menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya
audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-
line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; 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 pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas
online; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan
memperluas kebiasaan kesehatan; 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 mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola,
mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan
penggalangan dana amal online dan jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk jejaring
sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan
perangkat lunak untuk memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan
mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak
untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa
penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya, perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi;
menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan keberadaan/kehadiran online untuk
individu, kelompok, perusahaan, dan merek; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan
mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; menyediakan perangkat lunak
untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; menyediakan perangkat lunak untuk
mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar,
video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah,
mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks
dan data terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan
perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara terkini;
menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk
pemetaan sosial dan tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak
untuk streaming konten hiburan multimedia; menyediakan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; pengembangan
perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan interaktif;
pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; 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 jasa/layanan pemetaan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-
visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi
(sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi/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 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 layanan dukungan
teknis, yaitu pemecahan masalah dan diagnosa masalah piranti lunak komputer dalam sistem jaringan komputer; penyediaan
waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan
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untuk mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; perangkat lunak
asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat lunak komputer online yang tidak dapat
diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran
(fitness); 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 untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik,
yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pembelian dan
penyebaran iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial,
mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan
video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; platform sebagai layanan [PaaS] yang
menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten dan pesan digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/04/2022 16:12:33
084625 20/10/2021 JM

540   EtiketDID2022027799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META QUEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, QUEST =
PENCARIAN (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel listrik; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;

Perangkat lunak computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan
memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan
informasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola informasi mengenai pelacakan kepatuhan dan
motivasi dengan program kesehatan; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Program permainan video dan komputer; alat pengembangan
perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat streaming media digital; alat untuk menghasilkan
gambar; 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; application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI
(kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; baterai; docking stations
untuk perangkat elektronik seluler; earphone; gelas augmented reality; headphone; headset; headset augmented reality;
headset realitas maya; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk game augmented reality; headset untuk
game realitas virtual; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel daya; kabel koneksi; kabel untuk transmisi sinyal
optik; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata realitas virtual;
kamera; kemasan baterai; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; komputer, video dan program serta piranti
lunak permainan elektronik interaktif; konektor kabel listrik; mikrofon; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel untuk
reproduksi suara dan sinyal; penerima audio; penerima sinyal elektronik; penerima video; pengendali augmented reality
genggam; pengendali realitas virtual genggam; pengeras suara audio; peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan
olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi
objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan
perangkat sensor; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented
reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer
realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak
dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
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membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat
lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak application
programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan
mengelola data; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk
mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality; perangkat lunak augmented reality
untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk
berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan
mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap
program sistem pengoperasian; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak
komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks;
perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks,
audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis
data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik
fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia;
perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau
sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar
ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan
penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan,
kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan
akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat
lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat
lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat
lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan video;
perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas
virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam
mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat
lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan
merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan
komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat
seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan
informasi; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan;
perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk melacak
gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan pengalaman augmented reality dan realitas
virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar (feed of images), konten audio-visual dan
video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran
penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi
gambar, audio, konten dan data audio visual dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio,
video, dan konten audio-visual dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik,
animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan,
menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan
internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan
aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak
(mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan
realitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna;
perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak
untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan
tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan
(linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment about), mengomentari,
menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan media atau informasi
elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk
mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur
gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data
elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan
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jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik,
peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang dapat
dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan
menganalisis data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan
pengguna lain dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat
lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman,
berbagi (sharing), dan penyimpanan data dan informasi; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar
dan digital; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak
yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual,
publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok,
perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan
pemasaran; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing)
lokasi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio,
gerakan (motion), mata dan gerakan  (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi
antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat periferal komputer; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian,
penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; periferal bergerak; periferal komputer; periferal komputer
yang dapat dikenakan; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler;
periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu, display/tampilan
yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; peripheral komputer nirkabel; piranti lunak komputer untuk mengatur,
mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat
dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video; platform perangkat
lunak komputer untuk jejaring sosial; program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat
keras komputer dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer multimedia interaktif; sensor listrik; sensor pelacak gerakan
untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor untuk memantau gerakan
fisik; sistem operasi komputer; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara dan
peredam suara===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META PORTAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = Merupakan bagian dari nama pemohon, PORTAL = PORTAL (In Indonesian Language / dalam
bahasa Indonesia)

591 Uraian Warna : Black and White / Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat lunak

computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak komputer untuk
jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan
transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan,
pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengelola informasi mengenai pelacakan kepatuhan dan motivasi dengan program
kesehatan; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Ponsel
pintar dalam bentuk kacamata; Program permainan video dan komputer; alat pengembangan perangkat lunak; alat
pengembangan perangkat lunak komputer; alat streaming media digital; alat untuk menghasilkan gambar; 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;
application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot
(bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; baterai; docking stations untuk perangkat elektronik
seluler; earphone; gelas augmented reality; headphone; headset; headset augmented reality; headset realitas maya; headset
untuk digunakan dengan komputer; headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; kabel dan
konektor audio dan speaker listrik; kabel daya; kabel koneksi; kabel listrik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kacamata
(goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata realitas virtual; kamera;
kemasan baterai; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; komputer, video dan program serta piranti lunak
permainan elektronik interaktif; konektor kabel listrik; mikrofon; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel untuk
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reproduksi suara dan sinyal; penerima audio; penerima sinyal elektronik; penerima video; pengendali augmented reality
genggam; pengendali realitas virtual genggam; pengeras suara audio; peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan
olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi
objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan
perangkat sensor; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented
reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer
realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak
dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat
lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak application
programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan
mengelola data; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk
mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality; perangkat lunak augmented reality
untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk
berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan
mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap
program sistem pengoperasian; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak
komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks;
perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks,
audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis
data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik
fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia;
perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau
sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar
ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan
penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan,
kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan
akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat
lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat
lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat
lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan video;
perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas
virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam
mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat
lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan
merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan
komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat
seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan
informasi; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan;
perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk melacak
gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan pengalaman augmented reality dan realitas
virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar (feed of images), konten audio-visual dan
video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran
penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi
gambar, audio, konten dan data audio visual dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio,
video, dan konten audio-visual dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik,
animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan,
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menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan
internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan
aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak
(mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan
realitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna;
perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak
untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan
tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan
(linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment about), mengomentari,
menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan media atau informasi
elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk
mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur
gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data
elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan
jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik,
peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang dapat
dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan
menganalisis data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan
pengguna lain dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat
lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman,
berbagi (sharing), dan penyimpanan data dan informasi; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar
dan digital; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak
yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual,
publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok,
perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan
pemasaran; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing)
lokasi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio,
gerakan (motion), mata dan gerakan  (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi
antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat periferal komputer; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian,
penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; periferal bergerak; periferal komputer; periferal komputer
yang dapat dikenakan; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler;
periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu, display/tampilan
yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; peripheral komputer nirkabel; piranti lunak komputer untuk mengatur,
mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat
dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video; platform perangkat
lunak komputer untuk jejaring sosial; program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat
keras komputer dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer multimedia interaktif; sensor listrik; sensor pelacak gerakan
untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor untuk memantau gerakan
fisik; sistem operasi komputer; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara dan
peredam suara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/04/2022 18:08:11
540   EtiketDID2022027862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa patamon No.28 RT 02 RW 10,, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40195
Sahrun Sunardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Twohead + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2022 15:51:36
084627 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022028796
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META HORIZON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, HORIZON =
HORISON (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Penyediaan akses ke  komputer database dan database online yang dapat

dicari dalam bidang jejaring social dan pengenalan sosial; jasa jejaring sosial daring (online); jasa perkencanan; jasa
pramutamu; jasa/layanan verifikasi identifikasi; jasa/layanan verifikasi pengguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2022 16:09:58
084627 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022028807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META HORIZON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, HORIZON =
HORISON (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi

elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; 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 konsultasi merek; beriklan melalui media elektronik; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain;
fungsi kantor; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jaringan bisnis; jasa
konsultasi bisnis; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa toko retail secara online
yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa-
jasa administrasi bisnis; jasa/layanan amal, khususnya mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan perekrutan
tenaga kerja; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer; manajemen bisnis; memfasilitasi pertukaran dan
penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran
perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; penyebaran iklan
untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan
layanan riset dan informasi pasar; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2022 16:24:34
084627 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022028819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: META HORIZON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, HORIZON =
HORISON (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa telekomunikasi; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto

digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Layanan Komunikasi Pribadi; jasa telekomunikasi, yaitu,
transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan
Internet; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; jasa/layanan berbagi
(sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna
internet; jasa/layanan komunikasi telefoni (telephony); jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau
jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media;
jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan
informasi; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu transmisi data, pesan dan dokumen elektronik melalui terminal
komputer; komunikasi melalui telepon; komunikasi ponsel; layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan
telekonferensi; layanan telekonferensi audio; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik
lainnya melalui masuk (login) universal; menyediakan akses ke database komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan
pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating); menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; 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 untuk
komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan
komunikasi; 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 untuk pengiriman pesan di
antara pengguna di bidang kepentingan umum; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya;
penyediaan layanan konferensi video; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik;
pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer dan
telekomunikasi; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2022 16:37:21
084627 20/10/2021 JM

540   EtiketDID2022028828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META HORIZON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, HORIZON =
HORISON (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin game; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau

monitor; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan
tampilan kristal cair; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; joystick game komputer;
joystick untuk permainan video; konsol game genggam; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin video game arcade;
mesin video game yang berdiri sendiri; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video
game; pengendali untuk konsol game; pengontrol permainan video; pengontrol untuk mesin video game; penutup yang pas
disesuaikan secara khusus untuk konsol game; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk
digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan video game yang berdiri bebas; tas jinjing pelindung yang
diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; unit
genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit remote kontrol
interaktif untuk video game; video game selain dari yang diadaptasikan hanya untuk penggunaan penerima televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2022 17:00:58
084627 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022028849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META HORIZON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, HORIZON =
HORISON (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 otentikasi pengguna untuk transaksi e-
commerce; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Konsultasi di bidang jaringan dan
aplikasi komputasi awan; 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 profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara
online; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan, mengintegrasikan, mengoperasikan,
menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu, perangkat elektronik konsumen yang
terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; 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 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 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 aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness),
kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; 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
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; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video
game); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality); desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya (virtual reality); desain dan pengembangan piranti
lunak dan piranti keras komputer; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah
(augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah
piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; 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;
konsultasi perangkat lunak komputer; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan dukungan
teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-masalah perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; layanan enkripsi data; layanan komputer dalam bentuk penyediaan halaman (pages) online yang
disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya
(virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented reality); layanan komputer 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, khususnya, hosting
fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi

Halaman 76 dari 917



interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk
diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan komputer,
yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan
(meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer,
yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media
sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel
atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan konsultasi komputer; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan pemetaan;
layanan pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan teknologi informasi; memberikan
informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media
elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; 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) audio, video, gambar foto,
teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi
dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman
dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas virtual/maya (virtual reality);
menyediakan 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
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 jaringan
online yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi dan berbagi (share) data identitas pribadi
dengan dan di antara beberapa (multiple) fasilitas online; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak 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 yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking),
memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media
elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi,
menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya
audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-
line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; 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 pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas
online; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan
memperluas kebiasaan kesehatan; 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 mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola,
mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan
penggalangan dana amal online dan jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk jejaring
sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan
perangkat lunak untuk memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan
mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak
untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa
penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya, perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi;
menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan keberadaan/kehadiran online untuk
individu, kelompok, perusahaan, dan merek; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan
mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; menyediakan perangkat lunak
untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; menyediakan perangkat lunak untuk
mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar,
video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah,
mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks
dan data terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan
perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara terkini;
menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk
pemetaan sosial dan tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak
untuk streaming konten hiburan multimedia; menyediakan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; pengembangan
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perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan interaktif;
pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; 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 jasa/layanan pemetaan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-
visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi
(sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi/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 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 layanan dukungan
teknis, yaitu pemecahan masalah dan diagnosa masalah piranti lunak komputer dalam sistem jaringan komputer; penyediaan
waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; perangkat lunak
asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat lunak komputer online yang tidak dapat
diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran
(fitness); 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 untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik,
yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pembelian dan
penyebaran iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial,
mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan
video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; platform sebagai layanan [PaaS] yang
menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten dan pesan digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2022 17:18:29
084627 20/10/2021 JM

540   EtiketJID2022028854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META HORIZON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, HORIZON =
HORISON (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari

foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui
situs web dan aplikasi komputer; 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
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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 realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang
berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog-blog
yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan 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 penerbitan elektronik; layanan permainan realitas
tertambah (augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan produksi multimedia; melakukan kelas kebugaran; 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 tentang kegiatan olahraga;
memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang permainan komputer
online dan permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan];
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain
(players) game komputer; mengatur kontes; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengorganisir dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan game
komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik
dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan pelatihan; menyediakan permainan realitas tertambah online;
menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam
sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan sumber daya
online untuk pengembang perangkat lunak (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; pelatihan pribadi [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga; penyewaan kios-kios
(kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan
video; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi
video realitas virtual/maya (virtual reality)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/04/2022 09:21:23
084627 20/10/2021 JM

540   EtiketDID2022028991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Meta Platforms, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META HORIZON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : META = merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name, HORIZON =
HORISON (in Indonesian language / dalam bahasa Indonesia).

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel listrik; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;

Perangkat lunak computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan
memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan
informasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola informasi mengenai pelacakan kepatuhan dan
motivasi dengan program kesehatan; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Program permainan video dan komputer; alat pengembangan
perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat streaming media digital; alat untuk menghasilkan
gambar; 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; application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI
(kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; baterai; docking stations
untuk perangkat elektronik seluler; earphone; gelas augmented reality; headphone; headset; headset augmented reality;
headset realitas maya; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk game augmented reality; headset untuk
game realitas virtual; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel daya; kabel koneksi; kabel untuk transmisi sinyal
optik; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata realitas virtual;
kamera; kemasan baterai; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; komputer, video dan program serta piranti
lunak permainan elektronik interaktif; konektor kabel listrik; mikrofon; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel untuk
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reproduksi suara dan sinyal; penerima audio; penerima sinyal elektronik; penerima video; pengendali augmented reality
genggam; pengendali realitas virtual genggam; pengeras suara audio; peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan
olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi
objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan
perangkat sensor; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented
reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer
realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak
dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat
lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak application
programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan
mengelola data; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk
mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality; perangkat lunak augmented reality
untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk
berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan
mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap
program sistem pengoperasian; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak
komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks;
perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks,
audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis
data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik
fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia;
perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau
sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar
ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan
penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan,
kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan
akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat
lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat
lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat
lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan video;
perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual;
perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas
virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam
mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat
lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan
merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan
komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat
seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan
informasi; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan;
perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk melacak
gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan pengalaman augmented reality dan realitas
virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar (feed of images), konten audio-visual dan
video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran
penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi
gambar, audio, konten dan data audio visual dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio,
video, dan konten audio-visual dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik,
animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan,
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menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan
internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan
aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak
(mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan
realitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna;
perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak
untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan
tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan
(linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment about), mengomentari,
menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan media atau informasi
elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk
mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur
gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data
elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan
jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik,
peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang dapat
dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan
menganalisis data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan
pengguna lain dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat
lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman,
berbagi (sharing), dan penyimpanan data dan informasi; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar
dan digital; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak
yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual,
publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok,
perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan
pemasaran; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing)
lokasi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio,
gerakan (motion), mata dan gerakan  (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi
antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat periferal komputer; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian,
penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; periferal bergerak; periferal komputer; periferal komputer
yang dapat dikenakan; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler;
periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu, display/tampilan
yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; peripheral komputer nirkabel; piranti lunak komputer untuk mengatur,
mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat
dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video; platform perangkat
lunak komputer untuk jejaring sosial; program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat
keras komputer dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer multimedia interaktif; sensor listrik; sensor pelacak gerakan
untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor untuk memantau gerakan
fisik; sistem operasi komputer; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara dan
peredam suara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/05/2022 16:57:11
540   EtiketDID2022034155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Bakalan RT 03 RW 06 Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten
Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61452

SOFIA DWI RIZANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alsya Dress
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pakaian Alsya
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Daster anak-anak; Gamis pria; Hijab; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim;

atasan berkerudung; baju busana muslim; baju untuk anak-anak; celana pendek untuk anak-anak; gamis; gaun untuk anak-
anak; kerudung [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk
anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/05/2022 11:38:45
540   EtiketD032022034373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Angur VII No.245, RT 004/RW 004, Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25157

Ghino Riccartno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KATEVIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Orange, Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; krim antibiotik; lotion tangan antibakteri; obat kumur anti rongga untuk

keperluan medis; pembersih antibakteri; sabun antibakteri; salep anti-gatal [antipruritik]; salep antibiotik; sediaan anti-diabetes;
sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; tablet antibiotik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/05/2022 16:05:15
UK00003753152  10/02/2022 GB

540   EtiketJID2022036943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 Howick Place, London SW1P 1GW, United Kingdom
J. Choo Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CHOO : BAGIAN DARI NAMA PERUSAHAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Pengadaan jasa untuk pihak lain; jasa

ritel; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk
kegunaan penjualan; layanan iklan dan pemasaran; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; penyeleksi barang-
barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; promosi penjualan untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/06/2022 15:33:12
540   EtiketDID2022041060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl cinde utara no 31. kelurahan Jomblang. kecamatan Candisari. Semarang. Jawa
Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50256

Eka Roliana Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BYMADINE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : OLEH MADINE
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serum bulu mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/06/2022 20:35:13
540   EtiketDID2022041212

730 Nama Pemohon : PT. Prabu Pangan Lestari Indonesia
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Alamat Pemohon : Gedung Grand Slipi Tower Lt.9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend. S.Parman, Kav 22-
24, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bojogae
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Makanan beku terutama terdiri

dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan
dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar
jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Mie; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh
dan teh herbal; Minuman jahe (teh jahe); makanan ringan dengan bahan dasar mie; mie ramen; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/06/2022 21:01:50
540   EtiketDID2022041216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grand Slipi Tower Lt.9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend. S.Parman, Kav 22-
24, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. Prabu Pangan Lestari Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARENWILL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, Kuning, Putih, Biru, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman jahe (teh jahe);

biskuit; campuran kopi; es krim; es krim tanpa-susu; gula, madu, sirup; kopi; kopi dan coklat; kopi instan; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman dengan bahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; permen; produk-
produk kopi; saus untuk es krim; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; seduhan herbal berbahan rempah
(jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; sirup (sirup kental); sirup untuk topping; teh
bubuk; teh hijau bubuk; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/06/2022 08:40:37
18577/2021 16/12/2021 CH

540   EtiketDID2022041533

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETITE DELIGHTS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : PETITE DELIGHTS = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan untuk hewan; makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/06/2022 10:05:37
97/176336 16/12/2021 US

540   EtiketDID2022041639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZURBENFI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ZURBENFI : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi,

penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri),
penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis,
penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); anti-infeksi; obat
penenang ringan (anxiolytic); sediaan dan zat anti alergi farmasi; vaksin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/06/2022 00:59:02
540   EtiketJID2022043970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Agung No. 51, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat
43213, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43213

Taofik Andi Rachman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Donasi Rumah Quran DRQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; pengelolaan keuangan program beasiswa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/06/2022 14:02:48
97213709 11/01/2022 US

540   EtiketDID2022045060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, United States of America
Starbucks 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 :

: CLOVER VERTICA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CLOVER VERTICA = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===penggiling kopi, listrik===

===pembuat kopi listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/07/2022 01:10:35
540   EtiketJID2022046503

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otista Gg. Pamili RT 003 RW 001 Ds. Tarogong Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut, Jawa Barat, 44150

Riscka Fujiastuti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wahana Bahagia + Logo WB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; konseling psikologis; konseling

psikologis dan gaya hidup; konseling psikologis staf; konsultasi kejiwaan; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan
medis; layanan kesehatan mental; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kesehatan; layanan penilaian psikologis; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan psikologi individu
dan kelompok; layanan psikoterapis; layanan terapi insomnia; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan
psikologis; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana
elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
telepon dan Internet; pemberian perawatan psikologis; pemberian saran psikologis; pembinaan psikologis, konseling dan
terapi; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan
manajemen stres; perawatan psikologis; perawatan psikososial; psikoterapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/07/2022 19:14:33
540   EtiketDID2022047224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Puncakasih RT. 015 RW. 006, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46268

Iwan Kusmawan

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 :

: Sotong Goreng cap Tiga Putra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/07/2022 17:05:40
540   EtiketDID2022047569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK MERJA RT 011 RW 005 MESTONG KAB MUARO JAMBI  PROVINSI
JAMBI, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 36364

WIDYA GUSMAYANTI, HENDRI ABUBAKAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: coil gear
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/07/2022 15:59:29
540   EtiketJ182022047911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. TAMAELA NO 5, KUDAMATI, Kota Ambon, Maluku
LILIANE NANCY PELUPESSY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Moluccas Pearl
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, coklat tua, hitam, abu-abu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; jasa toko untuk penjualan souvenir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/07/2022 08:15:56
540   EtiketDID2022048035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Purwosari Perbalan GG I No.43, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50172
Rudy Sulaiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'MAKRONS
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/07/2022 10:20:59
540   EtiketDID2022048074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Tunggal Gg. VI No. 5B
, Kota Denpasar, Bali, 80119

Yanti Setiawan

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 :

: VALLMORR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat Kepala; Ikat pinggang; Masker wajah (pakaian); Pelindung telinga [pakaian]; Sol sepatu; alas kaki; ban pinggang

(pakaian); celemek; dasi; earbands [pakaian]; kain luaran; kostum topeng; pakaian; pakaian dalam; penutup kepala; penutup
wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; sandal; sarung tangan; selendang [pakaian]; sepatu; stoking; syal;
tali untuk bra [bagian pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/07/2022 13:10:40
540   EtiketJ282022048515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Kh.Notu Badu, Kel.Hepuhulawa, Kec.Limboto, Kab.Gorontalo, 96212 , Kabupaten
Gorontalo, Gorontalo, 96212

Nurun Najmi Hanapi, S.K.M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NJ SKIN TREATMENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan

spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan
tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; perawatan kulit wajah kimia; perawatan perawatan kulit wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/07/2022 15:40:19
540   EtiketDID2022049044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. M. HATTA NO. 1057 A BAKUNG KEMALARAJA RT. 013/ RW. 004,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 32111

Irfan Maradona

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI TUHA SUMATERA MOUNTAIN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPI TUHA SUMATERA
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Coklat, dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi seduh; kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/07/2022 15:03:04
540   EtiketJID2022049366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Griya Bandung Indah blok D6 No. 11 Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang Kab.
Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Aldrie Ershad Hedramadanzah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daily Fit Meals
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Makanan Sehat Harian
591 Uraian Warna : Hijau, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan sehat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/07/2022 08:27:17
540   EtiketJID2022049549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bakti No. 17B, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Riau, Kota Pekanbaru, Riau,
28289

PT. Prima Khatulistiwa Sinergi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prima Solar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru dengan gradiasi warna
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem energi surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/07/2022 12:12:25
540   EtiketDID2022049628

730 Nama Pemohon : Stephen Dharma
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Alamat Pemohon : Jl. Pulo Nangka Timur III B no 1b
pulo gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13260

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tumme Your Skin Better
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tumme = perut
591 Uraian Warna : Campuran pink dan ungu
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 .; Sabun Mandi; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; butiran penggosok badan,
butiran penggosok wajah; krim pelembab, lotion dan gel; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion untuk mengurangi selulit;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan untuk tubuh;
shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/07/2022 13:22:31
540   EtiketJID2022049654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Gading Park View Blok ZC 1 No.43, Jl. Raya Boulevard Timur ,
Desa/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

PT HANNAH IRE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Seoul Brothers Korean Restaurant dan tulisan dalam bahasa korea 서울형제 = Seoul Hyung Je
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : tulisan dalam bahasa korea 서울형제 = Seoul Hyung Je = Seoul Brother = Seoul saudara laki-laki
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran Masakan Korea===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/07/2022 17:03:50
540   EtiketJ272022049778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DASANA INDAH BLOK RI-15 NO.38A, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
ARIN ANDRIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLI Supermarket Laundry Indonesia + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Supermarket : menjual berbagai macam perlengkapan dan kebutuhan  , Laundry : Binatu
591 Uraian Warna : Label merek berwarna hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Layanan agen penjualan yang menampilkan

sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; 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,
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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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:31:24
540   EtiketDID2022049855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kwarasan, RT 10 RW 7, Samping utara masjid Al-barokah no 232, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

mahardhika gilang prasasti priyandana anugrah putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jetorbit
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru gelap
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk

perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database,
jaringan komputer dan Internet; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:48:09
540   EtiketD102022049856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kedungwangi RT.02 RW.06 Desa Gedangan Kec.Kutorejo, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61383

DENI OKTAFIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: jaya mulya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah, kuning, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:49:46
540   EtiketD102022049857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kulubanyu RT.001 RW.001 Desa Tawangrejo Kec. Jatirejo, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61373

FEBRI BAGUS PRATAMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: me like
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:50:23
540   EtiketDID2022049858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEDUNGSARI  RT. 001 RW. 003 KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN, Kota
Mojokerto, Jawa Timur

MUHAMAD ABDUL ROKHIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAK RAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Coklat; Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu pecel; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:51:36
540   EtiketD102022049859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Glingsem RT.01 Rw.01 Desa Tanjungkenongo Kec.Pacet , Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61374

ASMAUL  JAMILAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hidayah al amin
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:52:36
540   EtiketDID2022049860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PANGERAN SAKE I NO.42 RT.003 RW.016 KEL.CIMAHPAR KEC.BOGOR
UTARA KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16155

IR.NIZAR KASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'emile
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; 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, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; 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); Sandal Gunung; alas kaki; alas kaki untuk pria; 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;
celana panjang; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; kerudung; kerudung [pakaian]; sandal; sandal bayi;
sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal mandi; sandal pakai; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria;
sandal untuk wanita; sepatu dan alas kaki; sepatu sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:54:28
540   EtiketD102022049861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Blentreng RT.006 RW.002 Desa Ngembat Kec.Gondang , Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61372

ARIS MUZAHRY SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kopi tabar
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:55:17
540   EtiketDID2022049862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl Sirsat no 10 , Kota Madiun, Jawa Timur, 63132
chrisdiyanto triwibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: riskcue
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Unsur warna Biru dongker, biru muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:56:02
540   EtiketD102022049863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sidorejo RT.006 RW.003 Desa Windurejo Kec.Kutorejo, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61383

AKHMAD SOLIKHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: bangkit. (b)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye,hijau,kuning,merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:57:13
540   EtiketDID2022049864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOJOPAHIT 223-225 RT. 002 RW. 001 KELURAHAN SENTANAN
KECAMATAN KRANGGAN, Kota Mojokerto, Jawa Timur

ANTHONY LIEMENA PURNOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMATERAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Kuning; Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 08:58:14
540   EtiketD102022049865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kedungmuulyo RT.01 RW.03 Desa Gedangan Kec.Kutorejo, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61383

AKHMAD KHOIRUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: krd
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:01:41
540   EtiketD102022049866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jatisari RT.02 RW.05 Desa Gedangan Kec.Kutorejo, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61383

AGUS OYONG EKO SETIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: jago kembar group
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,kuning,putih,hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk ikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:03:29
540   EtiketD102022049868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sidorejo RT.07 RW.03 Desa Windurejo Kec.Kutorejo, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61383

TITIK HIDAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dua bersaudara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:05:19
540   EtiketD102022049869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tanjungan RT.007 RW.004 Desa Tanjungan Kec.Kemlagi, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61353

SUYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERIPIK DHE LUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:07:18
540   EtiketDID2022049870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Office Park Thamrin City Blok AB-09, Jl. Thamrin Boulevard RT/RW. 010/009, Kebon
Melati, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT DUNIA BOGA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DANISH WORLD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Bahan dasar pizza; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpao; Bakpia; Baozi (roti

isi); Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Brownies Coklat;
Bubuk untuk membuat roti; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Buttermilk Pancakes;
Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Chocolate chip cookie; Coklat, praline yang diisi dan tidak
diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Custard; Donat berlubang; Enchilada [roti isi]; Fla
[custard]; GIS (bahan pemekar roti); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan
isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hamburger sandwiches; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan
makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Karamel; Kue; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bingka Kentang; Kue Choco
Chip; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Dadar Gulung; Kue Gulung; Kue Kacang Spesial; Kue Mangkok;
Kue Pia; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue berbahan dasar tepung; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan
kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue mentega
Denmark; Kue pastei; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Lasagna; Makanan
berbahan dasar tepung; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan
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dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue
kering.; Makanan penutup; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan
dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa
udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari roti;
Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Mantou;
Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Muffin Inggris; Muffins; Olahan yang terbuat dari gula; Olesan berbahan dasar coklat; Pai isi
daging; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta kue; Pastel daging; Pembungkus pastry (kue); Pizza (roti); Pizza beku; Popcorn
yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Roti Denmark; Roti asin; Roti
bun dengan selai; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus
Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Saus Pizza; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan
aromatik untuk makanan; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Snack Bar (Makanan); Soufflé
(makanan penutup); Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tepung dan sediaan-sediaan
yang terbuat dari gandum; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tortila gulung diisi potongan ayam; Ziti (Makanan khas
Amerika); adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku;
adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; bagel multigrain;
baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; biscuit tipis
terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit
marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit;
brownies; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger
vegetarian [sandwich]; burrito; béchamel [saus putih]; campuran crêpe; campuran donat instan; campuran isian berbasis roti;
campuran kue; campuran muffin; campuran panekuk; campuran pastry; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk;
campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang
dapat dimakan; chalupa [tortilla jagung]; chimichangas [tortilla isi goreng]; chocolate fudge; churros; cokelat dan produk
cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cookie bebas gluten; cookie berlapis
cokelat; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang];
dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi
wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert soufflés (hidangan); donat; fettuccine; focaccia [roti]; gula berputar (dekorasi
kue); gula gula untuk menghias kue; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula untuk makanan; gyoza; hamburger [sandwich];
hidangan pasta; hot dog [sandwich], pai daging; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi
berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-
produk roti; keping cokelat; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; krim bavaria; krim karamel; krim-
krim coklat; kue adonan goreng; kue almond; kue bebas gluten; kue beku; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bulan; kue
cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue filo; kue gambang; kue gandum; kue gulung telur; kue jahe; kue keju; kue
kering; kue kering beku; kue kering berbentuk kerang; kue lapis talas bogor; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nougat;
kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue pretzel; kue sereal; 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 yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto; kulit kue; kulit
pastry puff (roti); kulit tart; kulit tortilla; lasagna; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan pembuka dan makanan
ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan penutup beku; makanan penutup
berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup
cokelat; makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan
dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan
berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad;
mangkuk tortilla yang bisa dimakan; mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; minuman berbahan
dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu;
minuman cokelat; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kopi dengan campuran susu; minuman sediaan berbahan
dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); nachos [keripik tortilla]; olesan
cokelat untuk digunakan pada roti; orecchiette (pasta); pai; pai aprikot; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging
cincang; pai game; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai persik; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt
beku; pancake; pandoro [roti ragi manis]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang
dipanggang; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih); parfaits (hidangan penutup); pasta gandum; pasta
kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta segar dengan truffle; pasta telur; peach cobbler (kue); pemanis-pemanis
coklat; penne (pasta); perasa, selain minyak esensial, untuk kue; petits fours [kue]; picarones [donat]; pie kemiri; pinggiran
pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; popcorn mengkilap; potongan kecil nanas; pretzel [roti berbentuk simpul];
pretzel berlapis cokelat; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; puff krim;
puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb
tart; 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 bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus
dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti
dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe;
roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain;
roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah
srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung
segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; salad pasta; sandwich burger daging sapi; sandwich hot dog;
sandwich ikan; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; shortbread
biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sofa; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan
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isian manis atau semi-manis]; sorbet (es); souffle coklat; sourdough (roti); spaghetti; spaghetti bolognese; sponge fingers
[biskuit]; stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias
kue; tagliatelle (Pasta Itali); tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tepung dan sediaan terbuat dari
sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum yang dipanggang; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; topping cokelat; topping coklat; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran
fajitas; wafel; wafel diisi; wafer; waffel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:07:24
540   EtiketD102022049871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jembul RT.002 RW.001 Desa Jembul Kec.Jatirejo, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61373

SAMSUL HUDHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Exelsa dewa gunung
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:10:09
540   EtiketD102022049872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jiyu RT.003 Rw.007 Desa Jiyu Kec.Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa
Timur, 61383

RUMANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: duaberlian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:11:24
540   EtiketDID2022049873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bellezza Permata Hijau Office Walk 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 :

: AFS Advance Flavour Stabilization
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair,

selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak
untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan
cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam
rokok elektronik; 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
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penghirupan nikotin secara elektronik; 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.; Perlengkapan merokok dengan rokok elektronik; Rokok
elektronik dengan tembakau perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk rokok
yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa
untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong
untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitas; Tempered glass untuk rokok
elektronik; alat pembersih rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu
elektronik; corong rokok elektronik; 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]; hardcase untuk rokok elektronik;
hookah elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus
diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual
penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk
rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; kasus pelindung untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan
memanaskan tembakau; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik;
larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik; nikotin untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok elektronik; pemegang
perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok elektronik dalam mobil; pengabut untuk rokok elektronik; penutup
dekoratif untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat
merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan untuk perangkat merokok
elektronik; 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 inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat
elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok
elektronik; perangkat vaping elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok
elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa merokok elektronik; pipa shisha
elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok-rokok elektronik
sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk perangkat
merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; stiker aksesoris
untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab pembersih khusus diadaptasi
untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi untuk
perangkat merokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tempat rokok
elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tempat,
sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:11:29
540   EtiketD102022049874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Grand Kenongo Blok Dd 5 Dusun Simpang RT.48 RW.10 Desa
Sidoharjo Kec.Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61351

RATIH PUSPITA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: gading putih
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti, kue pastry dan gula-gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:16:47
540   EtiketD102022049875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kluwih RT.01 RW.09 Desa Simbaringin Kec.Kutorejo, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61383

NUR KHOLIS

Halaman 96 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: simping jadoel
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk gula-gula dan kembang gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:20:01
540   EtiketD102022049876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jatisari RT.03 Rw.06 Desa Pesanggrahan Kec.Kutorejo, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61383

NURUL  AINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: berkah 2 putri
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:22:31
540   EtiketD102022049877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tumpangsari RT.005 RW.003 Desa Jiyu Kec.Kutorejo, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61383

MUSTIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: renger organik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hitam, dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:25:38
540   EtiketD102022049878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sedati RT.04 RW.01 Desa Kumitir Kec.Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa
Timur, 61373

WIJI YULI FIRLIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap DUA IKAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 09:28:06
540   EtiketD102022049879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Pungging krisik RT.01 RW.10 Desa Balongmasin Kec.Pungging, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61384

SOEPARNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: "FADILAH"
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Hijaukuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 11:57:57
540   EtiketDID2022049942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok II Tanjakan, Rt. 001, Rw. 002,  Kel. Bringin, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Kota
Cirebon, Jawa Barat

PT. Indi Pratama Niaga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUAT TOYS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin mainan; alat musik mainan; alat-alat olahraga; angkat beban kaki untuk berolahraga; balon mainan; blok bangunan

mainan; bola basket; bola kaki; bola olahraga; bola pantai tiup; bola tenis; bola untuk bermain tenis platform; bola untuk
olahraga raket; bola untuk permainan; bola voli; busur untuk memanah; dadu; dinding panjat; jaring untuk olahraga; kartu
domino; kartu permainan; kok; kok badminton; kotak musik mainan; mainan action figure; mainan karakter fantasi; mainan
karakter plastik; mainan konstruksi; mainan pasir; mainan pendidikan; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di
kamar mandi; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang
diisi kain/kapas; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mata kail pancing; mesin permainan cakar derek; mobil mainan
yang dikendalikan dari jarak jauh; pancing bersandar; pancing mainan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung
siku [artikel olahraga]; pelindung wajah [artikel olahraga]; pengendali untuk mobil mainan; peralatan biliar; peralatan olahraga,
selain untuk keperluan rehabilitasi medis; permainan catur; permainan gelang; pin bowling; pistol mainan; raket; raket
bulutangkis; raket tenis meja; robot mainan; sarung raket; sarung tangan olahraga; sarung tinju; set mainan balap; string untuk
raket bulutangkis; tali busur untuk memanah; tas raket; telepon mobil mainan (tidak bekerja); topi pesta plastik; trek balap
plastik [mainan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 13:28:44
540   EtiketJID2022049991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BENTENG PANCASILA GG. GARUDA MAS RT. 001 RW. 001 KELURAHAN
BALONGSARI KECAMATAN MAGERSARI, Kota Mojokerto, Jawa Timur

CHARLINA AGUS VALENTINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONE SMART + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua; Biru Muda, Putih; Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:30:13
540   EtiketDID2022050041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk

kabel dan pipa; Balok besi kasar (metalurgi); Batang logam untuk patri; Baut logam; Bel pintu [bukan listrik]; Besi landasan;
Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Campuran baja; Campuran logam biasa; Cetakan besi dari logam;
Cincin tembaga; Gerendel dari logam; Jangkar-jangkar *; Jepitan kabel dan pipa dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat
Logam (Bukan untuk Listrik); Kait jendela dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kaleng Timah; Katup pipa air dari
logam; Kisi-kisi dari logam; Kotak penyimpan uang; Lis dari Logam; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Paku; Paku
tapal kuda; Pasak (perangkat keras); Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pintu logam dari baja; Pipa-pipa dari logam;
Rantai dari logam *); Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari logam; atap terutama terdiri dari logam; besi krom; bola
baja; borgol; brankas; cetakan peluru logam; cincin logam *; cincin skrup; engsel; gembok; gesper dari logam biasa
[hardware]; katrol logam, selain untuk mesin; katup dari logam (selain bagian dari mesin); kawat baja; kawat duri; kawat solder
logam; kunci dari logam untuk pintu; kunci logam; kusen jendela dari logam; mur logam; pegangan pintu dari logam; peniti jepit
logam; persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; peti logam; sekrup logam;
seng; tali dari logam untuk pengikat; tangki logam; tarikan laci dari logam biasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:30:56
540   EtiketD102022050043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TADULAKO I NO 32, PANASAKAN, BAOLAN, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi
Tengah

NOVIANA SIMBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dom'sCorner
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Celana pelindung kaki; Kaus pakaian; Masker

wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak;
Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian
Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian
luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian renang; Pakaian tidur; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, 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, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
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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]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku
(pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); baju kaos [pakaian]; band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; bawahan sebagai pakaian; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana boxer; celana dalam [pakaian]; celana
dalam wanita; celana formal; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang; celana renang; celana untuk dipakai; celana untuk tunggang kuda; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang uang
[pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas [pakaian bisnis]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional
Korea]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kerah [pakaian];
kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset mantel parit (pakaian); kostum rakyat [pakaian]; legging menjadi celana
panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja
sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; masker wajah rajut berupa pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan
dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain;
pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies
[underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pria; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam wanita; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain
linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian hamil;
pakaian hangat; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
kucing; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; 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 luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; 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 one-piece; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian siap pakai;
pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenun dan pakaian
rajutan; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk 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 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 yoga; 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]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis
atau sanitasi; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan untuk pakaian; selendang
[pakaian]; sepatu untuk pakaian santai; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:33:04
540   EtiketDID2022050044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Said, Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
PT Madurasa Unggulan Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: madurasa stick
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Magenta, Cokelat
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511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Minuman berbahan dasar madu, tanpa alkohol; Sirup dan sediaan-sediaan

lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:35:09
540   EtiketDID2022050045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buntu No. 29-B, RT.009/RW.010, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12220

ALBERT LIGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NYENYAK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, biru tosca, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Kaos tanpa lengan; Sarung tangan bayi; Tutup kepala;

alas kaki; baju kaos [pakaian]; bra; celana; celana dalam; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian];
jas hujan; kain tadah liur bayi; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-
anak; piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
rajutan; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:35:45
540   EtiketD102022050046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BR. Suwung Batan Kendal, Kel.Sesetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Kota Denpasar, Bali

Michelle Henny Limbono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POTALIFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau

tidak; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Produk terbuat dari kentang; Susu UHT; Susu dan produk susu,
termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang
sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu protein; bahan pengganti susu; kentang, diolah; krim buatan [bahan pengganti produk
susu]; makanan berbahan dasar sayuran; pengaturan buah olahan; produk susu bebas laktosa; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk
orang dewasa dan orang tua; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-
bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum,
kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:37:23
540   EtiketJID2022050047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DURI UTARA III/37 RT/RW 015/002 KEL. DURI UTARA, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

STEFANI AMANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Debby Debora Octavia S.H
Debby Debora Octavia, S.H.  Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: WITH LOVE SWORN TO FUN, LOYAL TO NONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WITH LOVE SWORN TO FUN, LOYAL TO NONE memiliki arti: dengan cinta bersumpah untuk
bersenang-senang, tidak setia kepada siapapun

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; 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 ritel online yang berkaitan
dengan pakaian dalam wanita; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko distro; Toko yang menjual pakaian; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian,
alas kaki; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:37:45
540   EtiketDID2022050048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur;

Ban-ban mesin (bagian mesin); Bantalan untuk poros transmisi; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Cincin peluru untuk
bantalan (ballring for bearing); Derek (alat pengangkat); Gerinda genggam, listrik; Klep (mesin); Landas poros (bagian-bagian
mesin); Mesin Cuci; Mesin cukur untuk binatang; Mesin ketam; Mesin pelicin; Mesin pengasah pisau; Mesin pompa pembuang
air; Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; Pompa air  ; Sambungan [bagian mesin]; alat hidrolik genggam; alat pemotong
kayu; alat pengangkat hidraulik; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; bantalan rol; blender, listrik, untuk
keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; buldoser; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan;
dinamo; filter (suku cadang mesin atau motor); garu yang ditarik traktor; gergaji bundar; gergaji listrik; gunting, listrik; inkubator
untuk telur; instalasi pencuci untuk kendaraan; juicer listrik; karburator; kompresor [mesin]; kopling mesin dan komponen
transmisi untuk mesin; kopling untuk Mesin Perkakas; lift [lift]; mata bajak; mesin bor; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak;
mesin jahit; mesin pemotong daging, listrik; mesin pemotong rumput listrik; mesin uap; mixer [mesin]; mixer listrik untuk
keperluan rumah tangga; motor dan mesin; motor listrik, bukan untuk kendaraan darat; pembuka kaleng, listrik; peralatan
pembersih menggunakan uap; peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering material; pistol semprot untuk cat;
pompa, listrik; rotavators (mesin); sabuk untuk motor dan mesin; saringan (bagian dari mesin); setrika uap putar, portable,
untuk kain; tali kipas untuk motor dan mesin; tangga bergerak [eskalator]; transmisi untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:39:14
540   EtiketDID2022050049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GARDEN 3 BLOK B 18 NO. 8, KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALI DERES ,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WALET IN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah pir; Sari sarang burung; Walet;

sarang burung yang bisa dimakan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:40:46
540   EtiketDID2022050050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintaro Raya No. 10 A, Jakarta Selatan 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOCOLATOS MAMMA MIA LEZATOS + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Biskuit kering; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi

kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; 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; Meses cokelat; Minuman cokelat; Permen cokelat;
Permen susu; Wafer (kue); bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batangan berbahan dasar
cokelat; biskuit; biskuit keju; biskuit manis; biskuit mentega; biskuit-biskuit; camilan granola dengan campuran buah kering dan
kacang sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat; kue
untuk makanan ringan; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk
sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum
(makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan
ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi
probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati
singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan
ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan
dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi;
makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan
diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan
yang terutama terdiri dari biji-bijian; minuman berbahan dasar cokelat; minuman cokelat; minuman yang terbuat dari cokelat;
permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk cokelat; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal;
sereal bubuk; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan
mie; wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:48:38
540   EtiketDID2022050053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Ketam; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat-alat

pengasah; Batu asah; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Godam; Gunting pencukur ternak; Gurdi sekrup tipis (perkakas
tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Kelewang; Kikir; Kunci Inggris; Kunci Ring; Kunci baut keran; Kunci pas
[perkakas tangan]; Linggis; Martil; PENTUNGAN; Pacul; Perkakas ketam (perkakas tanggan); SENDOK SEMEN; Tang; Tang
pencapit; batu asah baja; beliung; bor  (peralatan tangan); cangkul [perkakas tangan]; es palu; garpu; gergaji [perkakas
tangan]; gerinda tangan (disk grinda); gunting kuku; gunting*; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; jarum tindik telinga;
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kampak; obeng, non-listrik; pahat; palu; pedang; pemangkas pohon; pencabut paku [perkakas tangan]; pinset rambut
menghapus; pisau *; pisau berburu; pisau cukur; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; sabit; sekop
[perkakas tangan]; sendok *; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:51:31
540   EtiketJID2022050055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Prancis), Kelurahan Dadap, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15211

PT. BUMINDO MEKAR WIBAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OKINAWA @ PASIR PUTIH RESIDENCES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penyediaan akomodasi

hotel sementara; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran
yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,
kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; akomodasi sementara; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kios makanan
menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan;
pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:52:01
540   EtiketJID2022050056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Daya Indah Persada No.9.A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90241

Hardiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLOVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SLOVA : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : JIngga, Cokelat, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Layanan Creambath; Layanan perawatan kulit; Layanan totok wajah; Salon

perawatan kulit; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa konsultasi
kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa penata rias; jasa
perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa salon kecantikan dan perawatan
kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga
dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; konsultasi
di bidang kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; layanan ahli kecantikan;
layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna
kulit seseorang; layanan aromaterapi; layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan
ekstensi bulu mata; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan
kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kulit; layanan manikur dan pedikur; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan
pencelupan bulu mata; layanan pengeriting bulu mata; layanan perawatan ekstensi bulu mata; 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 kesehatan yang
disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah
dan rambut; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah dan tubuh
kosmetik; layanan perming bulu mata; layanan pewarnaan bulu mata; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan salon
kecantikan; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan
rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon
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seni menghias kuku (nail art shops); layanan sauna; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran
tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat,
perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan waxing tubuh; memberikan
informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan pijatan; memberikan saran medis di bidang dermatologi; menyediakan informasi dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; pemijatan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan lulur; perawatan perawatan kulit
tubuh; pijat aromaterapi; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat refleksi; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; sauna,
pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:52:30
540   EtiketJID2022050057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA PERJUANGAN, PLAZA KEBON JERUK BLOK C NO. 1, KEBON JERUK,
KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MANDIRI EXAINDO CONSULTING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEXAINDO CONSULTING DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultan Pajak; Pemotongan pajak; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:55:41
540   EtiketDID2022050059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintaro Raya No. 10 A, Jakarta Selatan 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOCOLATOS + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Biskuit kering; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi

kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; 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; Meses cokelat; Wafer (kue); bar energi dan makanan
ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; biskuit; biskuit buttermilk; biskuit keju; biskuit manis; biskuit mentega; biskuit-
biskuit; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat; cokelat batangan; kue untuk makanan ringan; makanan olahan berbahan
dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan
dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan
berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan
dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan
berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik;
makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar
tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
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diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; minuman berbahan dasar cokelat; minuman cokelat; popcorn
dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; sediaan makanan ringan
terbuat dari sereal; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; wafer; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:56:04
540   EtiketDID2022050060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek BNI 46 Blok AA-1/ 9A RT 008 RW 004 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11460, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Windy Wibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pia Sidji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Kuning, merah muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:57:09
540   EtiketDID2022050061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Antena parabola; Baju Alat Pelindung Diri; Bel pintu listrik; Booster antena; Cakram padat video (VCD); Disk komputer;

Drone; Film-film bioskop yang diexpose; Kabel audio; Pemutar DVD; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik
yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak mainan video untuk
mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Pesawat komputer; Pesawat televisi; Piringan hitam; Pita-pita video; Profesional
speaker sistem; Stop kontak listrik; alat pelindung diri (APD); alat pengolah data dan komputer; amplifier; aparatus untuk
merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi menerima dan
memanipulasi gambar dan data; ballast pencahayaan; barang-barang optik; baterai; cakram laser; disk audio kosong; disk
optik kosong; disket; drive disk optik; equalizers [peralatan audio]; helm; kamera [fotografi]; kas register; kaset audio dan pita
kaset; kaset game komputer; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset video; layar kristal cair; masker pelindung;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mikrofon; mixer mikrofon; pemutar CD; pemutar
video compact disc; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan proyeksi; perangkat lunak komputer;
pesawat telepon; power amplifier profesional; program permainan elektronik; prosesor suara; sirene; speaker; tape recorder;
transformator listrik; tuner radio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:58:45
540   EtiketDID2022050062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Walet Indah 6 No.8 Rt.014 Rw.006, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14460

Fitraini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  MF MAXXFLEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Tulisan warna putih latar merah
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Selang LPG; Selang benang; Selang kawat; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang hidrolik dari karet;

selang irigasi; selang karet industri; selang karet untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan
pertanian; selang karet untuk pendingin udara; selang terbuat dari karet; selang udara, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:59:02
540   EtiketDID2022050063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Bumi Indah Cluster Sakura
Jl. Sakura 7 Blok Sh 01 Rt.003 Rw.019
Kel. Kuta Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten

RUBBY HAMDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEO HYGIO2 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, UNGU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum kesehatan berakali; air minum; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 15:02:10
540   EtiketDID2022050064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buckingham Raya No. 55, Puri Mansion, Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

MARYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLOWER CART'S + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mohon lihat pendaftaran merek FLOWER CART'S - IDM000911577
591 Uraian Warna : Merah, biru, hijau, ungu, kuning, orange, krem, coklat, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Bedong; Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Jaket anak-anak; Kain gurita bayi; Kerudung

kepala; Mukena; Pashmina; Sarung tangan bayi; Songkok (Peci); alas kaki bayi; baju kaos [pakaian]; baju tidur empuk untuk
bayi; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; cadar; celana bayi [pakaian]; celana dalam
untuk bayi; celana popok bayi; dalaman jilbab; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jilbab; kain tadah liur bayi; kaos oblong bayi; kaos
singlet; kaus kaki untuk bayi; kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam untuk bayi; pakaian jadi; pakaian olahraga;
pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan rajutan;
sepatu; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sweater bayi; syal; topi untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 15:02:37
540   EtiketJID2022050065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PASIRKALIKI NO. 235 RT. 003 RW. 011, Kota Bandung, Jawa Barat, 40162
STEVEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: iWorld
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko handphone dan asesoris; toko retail handphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 15:03:48
540   EtiketJID2022050066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Bumi Indah Cluster Sakura
Jl. Sakura 7 Blok Sh 01 Rt.003 Rw.019
Kel. Kuta Jaya, Kec. Pasar Kemis, Banten

RUBBY HAMDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUFALO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUITH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;

===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 15:07:34
540   EtiketDID2022050067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wirakarya RT. 002 Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II , Kota Lubuk
Linggau, Sumatera Selatan, 31628

Fenny Teresia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pempek Fenny
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; pempek ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 15:09:13
540   EtiketDID2022050068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARANGWULAN SARI II NO 28, RT 004/RW 005, KEL. BRUMBUNGAN, KEC.
SEMARANG TENGAH , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50135

SHINTA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOULA FINALE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelembab kulit; Kosmetik untuk spa; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik);

Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Produk kosmetik;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; krim kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
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masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih
kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pembersih berbentuk krim; pensil kosmetik; perekat untuk keperluan
kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
primer kuku [kosmetik]; sabun kosmetik; salep kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh 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

14/07/2022 15:12:27
540   EtiketJID2022050069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sawi No. 34 , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50273
Erik Agus Witono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OPNICARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Optima Clinic Care
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); 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; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan
informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan,
menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat
perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; jasa komputer dan
pemrograman; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); konsultasi di bidang teknologi
telekomunikasi; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 23:04:59
540   EtiketDID2022050241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Korong Banda Kubang Jorong Limo Niniak Kelurahan Koto Sani Kecamatan X Koto
Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 27536

Niko Nismar Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PDAmed + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Abu-Abu, Orange, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis;

Pembersih kulit medis antibakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis;
Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk
medis; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; bantalan mata untuk keperluan medis; desinfektan untuk
instrumen medis; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; deterjen untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; kain
kasa untuk keperluan medis; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain yang diresapi dengan sediaan
medis; kapas untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan medis; pembersih luka
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untuk penggunaan medis; pembersih medis untuk penyembuhan luka; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata
untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; perban bedah dan medis; perban dan pembalut higienis,
medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perekat medis untuk luka mengikat; pita perekat
untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester
perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plester medis; plester medis dan
bedah; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan medis; plester untuk keperluan medis dan
kedokteran hewan; produk higienis dan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; spons yang diresapi dengan sediaan medis; tisu pelindung kulit pelindung untuk
penggunaan medis; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; zat antibakteri untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 06:09:00
540   EtiketDID2022050254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Katio Perum Katio, Blok A No. 04, RT. 002/RW. 019, Kel. Tangkerang Tengah,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau

Ibnu Khattab B

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UMMUZA BROWNIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===adonan brownies; adonan brownies beku; brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 07:49:48
540   EtiketDID2022050259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
Amazon Technologies, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CHIME = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alarm pintu elektronik; kamera pengintai video; kamera televisi sirkuit tertutup; perangkat pengawasan keamanan; produk

perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 07:57:39
540   EtiketDID2022050260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra II Extention Blok BE 1B No.12B, RT.2/RW.8, Pegadungan, Kec.
Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11830, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. GOOKA INDO PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gooka + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk

mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer
untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi
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pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan
mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim
dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan pengguna
kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu
kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan
kontrol pusat untuk rumah pintar; alarm pintu elektronik; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi
ponsel pintar, dapat diunduh; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; kamera pintar; kartu chip elektronik
kosong [kartu pintar kosong]; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kunci pintu elektronik;
kunci pintu sidik jari; pemindai sidik jari biometric untuk pintu; 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 lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); pintu
lemari magnetik menangkap; 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; sistem kunci pintu digital untuk
mengenali sidik jari===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:20:57
540   EtiketJ162022050261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tk. Pakerisan No. 72 Dps, Br/Link. Antap, Panjer, Denpasar Selatan, Kota
Denpasar Bali. 80225, Kota Denpasar, Bali, 80225

I Ketut Gede Sudharma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OKE Digital Printing & Advertising
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Kuning; Merah; Ungu; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa percetakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:26:33
540   EtiketDID2022050262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 63 Moo 9, Tambon Buengchamaor, Amphoe Nongsuea, Pathumthani  12170
Thailand

DING FONG FOOD CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dini Carolina Tobing S.H.
Equity Tower 12th Floor Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 52-53 Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DING FONG+LOGO+HURUF THAILAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah bubuk; jus buah; sirup untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:39:01
540   EtiketDID2022050265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Langgenharjo RT. 005 RW. 003 , Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59185
TI HARWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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SELERA NUSANTARA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH - PUTIH - HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dendeng ikan; Haddock (ikan) asap; Ikan Salem; Keripik kulit ikan; Mackerel (ikan) asap; Pempek; Salmon (ikan) asap;

Santan (minuman); Santan, kelapa kering dan diawetkan yang dikalengkan; Sarden dan makarel; Serundeng Ikan; Sosis;
Tuna (ikan), kalengan; abon ikan; abon tulang ikan; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso
sosis ikan; bakso sosis sapi; botifarra [sosis]; daging atau ikan kalengan; fillet ikan; frankfurters [sosis]; ikan asap; ikan asin;
ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan rebus dan kering; ikan, kaleng; jari ikan (stik); kielbasa (sosis); makanan berbahan
dasar ikan; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan ringan
berbahan dasar ikan; mortadella (sosis); pasta ikan teri; pempek adaan; pempek ikan; pempek model; produk ikan asap;
produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk olahan ikan dalam botol; rollmops (ikan fillet); salmon (ikan), kalengan; santan;
santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari kelapa (santan); sosis;
sosis asap; sosis bologna; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis
solo ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sosis yang dilapisi tepung; sujuk [sosis]; surimi
(daging ikan yang dilumatkan); wieners [sosis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:40:04
540   EtiketDID2022050266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembang Sari Blok C No. 87, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

Dr. Setiadjit, Dr. Jovini Prima Utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUKMINAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Cat alis; Gel

pelangsing (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Lip tint (pewarna bibir); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Produk
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; balsem bibir tanpa obat; bedak; bedak bayi;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; cat kuku; celak mata; concealer [kosmetik]; dasar
bedak (kosmetik); esens untuk kulit; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik untuk bibir; krim kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab;
krim pengencang [kosmetik]; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir surya; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah [kosmetik]; lipstik; losion kosmetik; lotion kulit kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; maskara; masker wajah
kosmetik; minyak rambut; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk pemutih
(kosmetik); sabun cuci; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan wajah kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum rambut; shampo rambut; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:44:49
540   EtiketJ102022050267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Raya Pacing No.87 Pacing RT.007 RW.002  Desa Pacing Kec.Bangsal,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61381

DYAH SARASWATI UTAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TSABIT KITCHENETTE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : dapur kecil tsabit
591 Uraian Warna : biru putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:48:07
540   EtiketDID2022050268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bulu RT/RW: 025/000,  Sambi, Sambirejo, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa
Tengah, 57293

Sumarno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Senopati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, jingga, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===GETUK; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik tahu; Keripik talas;

Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; getuk pisang; getuk ubi; keripik; keripik bayam; keripik buah; keripik jamur;
keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik
usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:50:54
540   EtiketDID2022050269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Tambora Tengah VI No.7 RT/RW:004/021, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres,
Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127

Andika Rahmawanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kripbmi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, hitam, putih, merah, cokelat muda, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Kue Coklat Mente ( Cookies ); brownies; kue almond; kue coklat; kue kering; kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 08:56:02
540   EtiketJID2022050270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum WRD Family blok G5, Ds.Sugihwaras , Dsn.Jembel , Kec. Jenu, Kabupaten
Tuban, Jawa Timur

MUHAMMAD JAMALUDIN KAFFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAYURKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, hijau, orang, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan

melalui aplikasi program komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:04:14
540   EtiketDID2022050271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jaten RT 002 RW 011, Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
57161

Muhammad Fauzi Romadhon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIGONA GOLD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih, Emas, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu; Jamu herbal; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak

obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan
herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:06:29
540   EtiketDID2022050272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Surabaya - Malang Km. 53, Desa Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur, 67161

PT. ADDITON KARYA SEMBADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BISON + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat untuk digunakan dalam industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem

untuk keperluan industri; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu
lapis; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk wallpaper===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:07:42
540   EtiketDID2022050273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jaten RT 002 RW 011, Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
57161

Muhammad Fauzi Romadhon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADU MANJAKANI GOLD V
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal yang mengandung

madu; Ramuan herbal tradisional; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:10:00
540   EtiketDID2022050274
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jaten RT 002 RW 011, Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
57161

Muhammad Fauzi Romadhon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROSMURAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal yang mengandung

madu; Ramuan herbal tradisional; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:14:36
540   EtiketDID2022050276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BENTENG RT 005 RW 005 KELURAHAN SIDOMEKAR KECAMATAN
SEMBORO , Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68157

RILLA IKA JAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; 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; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; 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
perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; 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); Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar
udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; 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 kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
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Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; 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); deodoran untuk
perawatan tubuh; 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; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; 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]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan 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 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 kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; 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; losion susu untuk perawatan
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kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; 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; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; 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 tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; 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 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; 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; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; 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 untuk perawatan rambut; 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 dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; 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 bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
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[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
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 pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk
perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan-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 perawatan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar
kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-
obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan
non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; 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 diresapi dengan sediaan perawatan kulit; 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

15/07/2022 09:14:36
540   EtiketJ162022050276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SOGA NO.18 KEL/DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD KABUPATEN
GIANYAR BALI. 80571, Kabupaten Gianyar, Bali, 80571

ZOEWINNA LOUISA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU;
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan hewan peliharaan; kecantikan untuk hewan; layanan mandi hewan peliharaan; layanan pejantan dan

pembiakan untuk hewan; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan;
memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan;
penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; perawatan
hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:18:13
540   EtiketDID2022050277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rm 1218 One Island South, No.2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Happimess Company Limited
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Happi!mess Logo
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Perlengkapan mandi; Produk penataan rambut; Produk perawatan

kulit; 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 pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pemeliharaan
gigi; Sediaan untuk mandi dan mandi; antiperspiran [perlengkapan mandi]; aromatik [minyak esensial]; balm cukur; cat kuku;
deodoran; garam mandi; gel cukur; gel rambut; grease untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kondisioner
rambut; kosmetik; krim tangan; losion rambut; losion untuk tubuh; lotion kaki tanpa obat; lotion mandi; lotion pembersih kulit;
lulur; minyak esensial; minyak mandi; minyak memperbaiki rambut; minyak rambut; penghapus riasan; pewangi rambut;
pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu,
persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; sabun wajah; sabun-sabun; sampo;
sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; susu pembersih; wangi-wangian;
wewangian===
===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Jasa toko eceran; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan
wewangian; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan sabun mandi; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online
yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:19:51
540   EtiketDID2022050278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pejagalan I No. 61 A RT. 013 RW. 003, Pekojan, Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Lilianie Muliady

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Rudi Agustian Hassim, S.H., M.H.
Wisma Mitra Sunter Blok C2, Lantai 16-06, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINATA BABY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah;
Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat
untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju
Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis;
Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal
gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat
untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai
pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Busana Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok,
celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping;
Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
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Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster
anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; 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); Masker wajah
[busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola
Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian
Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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, 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
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telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim;
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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 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 kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan
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panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby;
kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah
untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib;
koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel
parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki
[jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin
[kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto,
bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat;
overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu;
pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk
selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk 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;
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pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya
Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang
tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu
bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama
bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama
untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba;
puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte;
rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf;
rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi
berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat
dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal;
sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus;
sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal
pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan
bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung
tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard;
sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung
tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat
dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang
untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu
atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola
voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu;
sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing;
sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu
bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup
baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu
creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu
dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot;
sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu
kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan
kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu
lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu
pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda;
sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu
ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis;
sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu
untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria;
sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal
sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit
asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam 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

Halaman 124 dari 917



pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:23:45
540   EtiketD102022050279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANUKAN YOSO III BLK 7-C/10, RT:04/RW:01, Tandes, Surabaya, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60185

MOCH. DARUS EFFENDHY, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DF Darfen + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman susu cair; susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:26:39
540   EtiketDID2022050280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari

kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue
kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini,
ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat
pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker,
kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper
clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang
kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin
tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh
untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-
kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur,
kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
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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.; Gambar kalkir
[dekalkomania]; Kantong plastik HD; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Tabel hitungan; alas piring dari
kertas; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); album; batu litograf; binder; brosur cetak; buku; buku agenda;
buku catatan; buku memo; buku pelajaran; dekal; folder dokumen dalam bentuk dompet; handuk muka dari kertas; huruf-huruf
cetak; jangka; kantong dari kertas atau plastik; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kapur tulis; karton*; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan magnetik); karya
seni litograf; katalog; kertas HVS; kertas file; kertas gambar; kertas tissue kering; kertas tulis; klip untuk dokumen; klise-klise;
kotak pensil; krayon; kuas cat; lem kertas; litograf; majalah; mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin tik; organizer
untuk penggunaan alat tulis; pembungkus plastik; pemotong kertas [keperluan kantor]; pengencang kertas; penggaris;
penghapus pensil; pensil; pensil warna; potret; prospektus; rautan pensil; surat kabar; tadah liur berlengan dari kertas; tatakan
gelas dari kertas; tempat pena; tinta tulis; ukiran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:27:25
540   EtiketDID2022050281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ruko Permata Ancol Blok F No. 21 RT. 011/RW. 011, Kel. Pademangan
Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT DULHAN HOKI INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ETOUCH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemeriksa

darah; Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur
tekanan darah arteri; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Benang bedah; Gigi palsu; Masker bedah ber-filter tinggi;
Masker bedah sekali pakai; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker
pembiusan; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis;
alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat ukur laju aliran darah; benang
untuk tujuan medis; benang, bedah; empeng gigi; jarum suntik gigi; kawat gigi; kawat gigi siku untuk tujuan medis; masker
bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk
tujuan medis; masker sanitasi; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga
medis; masker wajah untuk penggunaan bedah; monitor tekanan darah; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; sarung
tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali
pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan untuk tujuan medis; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah
untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:29:10
540   EtiketDID2022050282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. KEJAYAAN UTARA 8 BLK. L 244 BTP TR 001 RW 009 KELURAHAN
TAMALANREA KECAMATAN TAMALANREA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

SUKMA EKAWATI JAFAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEFA SKINGLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; 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; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; 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
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menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; 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
perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; 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); Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar
udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; 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 kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; 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); deodoran untuk
perawatan tubuh; 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; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; 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]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; 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-
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penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan 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 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 kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; 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; losion susu untuk perawatan
kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; 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; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; 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 tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; 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 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; 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; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; 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 untuk perawatan rambut; 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 dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
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mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; 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 bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit
anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat
dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; 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 pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-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 perawatan gigi; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum
pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan
peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; 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 diresapi dengan sediaan perawatan kulit; 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

15/07/2022 09:32:10
540   EtiketDID2022050283

730 Nama Pemohon : PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA LAMONAN JAYA KAB.
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Alamat Pemohon : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 37 , Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJA SILI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:33:15
540   EtiketJID2022050284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA 10 BLOK D/23, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ALEXANDER BRYAN

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 :

: 2DETAILS – AUTO WRAPPING & DETAILS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, BIru, Jingga dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Ritel online; jasa ritel; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:33:23
540   EtiketDID2022050285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Damar buatan (produk setengah jadi); Karet kolor; Selang PVC; amplop karet untuk kemasan; asbes; bahan penyekat

lem; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; balata; busa; ebonit; fiberglass untuk isolasi;
gasket; getah perca; getah, mentah atau setengah dikerjakan; isolasi plester; isolator untuk kabel; karet akrilik; karet alam;
karet busa; karet cair; karet isolator getaran; karet nitril; karet polisulfida; karet silikon; karet sintetis; karet terklorinasi; karet,
mentah atau setengah dikerjakan; kertas isolasi; lateks [karet]; lembaran plastik; mika, mentah atau sebagian diproses; pita
(ban) isolasi; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; segel berikat; segel dinamis;
segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk pipa; segel minyak; segel non-logam [selain perangko]; segel
statis; segel untuk koneksi pipa; selang air; selang lentur, bukan dari logam; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan
dari logam, untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari logam, untuk penggunaan laut komersial; serat asbes; sumbat botol
karet; tali karet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:38:13
540   EtiketDID2022050286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Harapan II Blok C No. 7, RT.003/RW.002, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, 28292

BUYUNG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DECOMAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Jendela PVC; Membran atap PVC; Panel dinding plastik; Pintu PVC; Pipa

HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida);
Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang
terbuat dari PVC; braket, bukan dari logam, untuk talang; dinding pvc; kusen PVC; lis plafon pvc; pipa air, bukan dari logam;
pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan;
pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; sambungan pipa non logam; talang atap, bukan dari logam; talang hujan,
bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:39:04
540   EtiketJID2022050287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA 10 BLOK D/23, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ALEXANDER BRYAN

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 :

: 2DETAILS – AUTO WRAPPING & DETAILS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Jingga, Biru dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan

pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 09:39:39
540   EtiketJID2022050288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Golf No. 318 RT.006 RW.008
Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua,
Tangerang

, Kabupaten Tangerang, Banten

ALEXANDER KARTONO TASLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERMIND SUCCESS LEARNING BREAKTHROUGH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu hati, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa kursus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 10:02:48
540   EtiketDID2022050307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Badran 012/003, Keputran, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah, 57484

Didi Rosadi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Krupuk Rambak Dua Ikan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk rambak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 10:21:44
540   EtiketDID2022050315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CLUSTERCUT NYAK DIEN C-6 RT, 002 RW, 003 DESA SUKAJAYA,, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, 45311

HANIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARANTI BATIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH KE ABU-ABUAN
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 10:46:24
540   EtiketDID2022050325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Multazam RT. 008 RW. 003 Kel. Rabangodu Selatan , Kota Bima, Nusa Tenggara
Barat, 84113

Imran

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rakhanza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Orange, Hijau, Biru, Pink, Abu-Abu, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Dompet rajut; Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas dokumen; Tas pria; Tas tangan kecil; Tas tangan santai;

Tas tangan terbuat dari kain; Tas untuk pria dan wanita; Tas-tas; dompet; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas];
dompet kartu; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet saku; dompet serba
guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan
[dompet uang]; tas; tas *; tas [bukan dari logam mulia]; tas bepergian; tas berpergian; tas genggam; tas jinjing; tas jinjing dan
ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kecil untuk pria; tas
perjalanan; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas santai; tas serba guna untuk membawa barang; tas
tangan; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita;
tas tangan, dompet dan dompet; tas untuk bepergian; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas wanita;
tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 11:51:47
540   EtiketDID2022050359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan. IR. Ida Bagus Oka No 7 Denpasar, Kota Denpasar, Bali, 80114
A.A. Dwiyanti Dewi AStana
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIDIA Fashion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Melambangkan kemakmuran menuju kesuksesan , untuk menuju kesuksesan diperlukan hati dan jiwa yang bersih

maupun suci melalui pemilihan warna dasar putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana kasual; gaun koktail; gaun seremonial untuk wanita; kemeja berkerah; pakaian; pakaian linen; pakaian untuk anak

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 11:51:57
540   EtiketDID2022050360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gemawang RT 005 RW 045 Kelurahan Sinduadu, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 555284

Handoko Setiawan Susilo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Herbz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar

Herbal Oil (kosmetik); Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun tangan
cair; 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; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi;
sabun cair; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun mandi;
sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tidak mengandung obat
untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun
tubuh; sabun untuk kulit; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa
obat; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 11:52:23
540   EtiketDID2022050361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Sukomanunggal Jaya YL-7, Kel. Suko Manunggal, Kec. Sukomanunggal,
Surabaya 60188., Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188

dr BOEDI RAHARJO SINTO

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 :

:  ovegi + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, hijau, hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===benih untuk menanam buah dan sayuran; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; buah - buahan dan sayuran segar

yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran,
kacang-kacangan dan biji-bijian; bunga yang bisa dimakan, segar; hewan air yang dapat dimakan, hidup; jamur, segar; produk
pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; salad taman, segar; sayuran akar segar; sayuran
hidroponik segar; tanaman budidaya, belum diolah; tanaman, bibit dan bahan tanaman; tomat, segar; umbi; umbi tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:00:01
540   EtiketDID2022050362
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Sederhana Jalur A No.9 , Kota Pontianak, Kalimantan
Barat, 78115

Natalia Desca Rina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DNDR_byDESCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaus pakaian; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Pria; Pakaian

[pakaian]; Pakaian luar; Pakaian wanita; alas kaki; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita;
alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
atasan [pakaian]; baju kaos [pakaian]; bawahan sebagai pakaian; gaun; gaun untuk wanita; kaus [pakaian]; pakaian; pakaian
[pakaian]; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian jadi; pakaian luar; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian siap pakai;
pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sandal pakai; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sendal; sepatu; sepatu dan alas
kaki; sepatu santai; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu
wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:06:57
540   EtiketDID2022050365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wistrop Taman Seroja I/2,RT.023,RW.003,Kelurahan Tropodo,Kecamatan
Waru,Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

LULUK HARIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAK LULUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah,Kuning,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu untuk kesehatan; Minyak gosok; Minyak-minyak yang mengandung obat; makanan/minuman suplemen kesehatan;

obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; pil untuk keperluan farmasi; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:08:40
540   EtiketDID2022050366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
Amazon Technologies, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAZON CHIME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AMAZON CHIME = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat pendeteksi; Alat-alat streaming video; Cantelan Kamera;

Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Pemancar dan penerima suara dan data; Perangkat informasi dalam
suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi,
memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat
lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak untuk memproses mereproduksi menyinkronkan merekam mengatur
mengunduh mengunggah mentransmisikan streaming menerima memutar dan melihat file teks multimedia dan data;
Perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); Unit
pengawas hewan peliharaan; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan,
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mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan
penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan
otomatisasi lingkungan; alat kontrol keamanan; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat perekam video; alat sensor; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aparat pengawasan keamanan; aparatus (termasuk perangkat
keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan,
menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; detektor gerak;
detektor panas; detektor radiasi; dudukan kamera; kamera; kamera pengawas; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera video;
kamera web; kunci, elektronik; lampu keamanan berkedip; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; monitor bayi; monitor untuk hewan peliharaan; monitor video;
peralatan antar komunikasi; peralatan dan instrumen optik; peralatan keamanan untuk menerima sinyal video; peralatan
pengolahan data; 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 keras komputer; perangkat keras untuk
pemrosesan data; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat lunak keamanan;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh;
peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan
perangkat asisten pribadi; sensor alarm; sensor gerak; sistem pemantauan alarm; speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:19:29
540   EtiketDID2022050370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Gardenia Blok. C.5/10 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda  , Kota Tangerang,
Banten, 15124

TRIADI WISESA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GULCA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula semut; Gula, pemanis alami, saus

pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan
dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kerupuk Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan
dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk udang dengan rasa; Lapisan gula; Mie; Mie Lidi (Lidi-lidian); Produk gula-gula dan
kembang gula; Tepung gula; Tepung tapioka untuk makanan; bahan pengganti gula; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras];
campuran gula-gula instan; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; gula; gula almond; gula cair; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula
kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula madu herbal; gula maple; gula merah; gula pastilles (manisan); gula rebus;
gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula-gula buah; gula-gula untuk makanan; kerupuk; kerupuk
ikan; kerupuk nasi; kerupuk udang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; liquorice [gula-gula];
mie goreng; mie instan; mie kering; mie telur; pastila [gula-gula]; taburan maple butiran (gula); tepung atau bubuk untuk gula-
gula; tepung beras; tepung bumbu; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula,
es konsumsi; tepung gandum; tepung jagung; tepung kentang *; tepung roti; tepung serbaguna; tepung singkong; tepung
tapioka; tepung terigu; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:24:34
540   EtiketDID2022050373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Infiniti Office, Permata Regency D/37, Jl. H. Kelik Rt.001/006, Srengseng -
Kembangan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. QING TING TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Acroder
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Alat Meteran; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat

dan mesin komunikasi radio; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk
digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan
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[sehubungan dengan otomobil]; Alat pemutar dan perekam audio; Alat penghitung; Alat pengukur suhu dan kelembaban
ruangan; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Antena HDTV;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar
bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam
sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia
termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Audio crossover; BATERAI JAM TANGAN; Bahan untuk listrik
utama [kawat, kabel]; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai lithium polimer
(Li-Po); Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk drone; Baterai
untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk
peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk
sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda;
Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Bingkai kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Braket untuk proyektor; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD-ROM kosong untuk
merekam suara atau video; Cakram video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan
gambar bergerak yang direkam; Disk audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan
hiburan; Dudukan braket untuk kamera; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headset amplifier dengan fitur audio link ke
smartphones; KISI KISI AKI (ACCU); Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel USB; Kabel USB untuk
ponsel; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok
elektronik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh
untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kacamata 3D; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif;
Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kotak, tali dan
rantai kacamata; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel
optic sekaligus pemisah kabel; PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel layar QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel
tampilan elektronik; Pelampung untuk kamera; Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat
tetap dan perangkat lunak; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya baterai  untuk telepon
genggam; Penguat suara; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor,
kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk
konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone
pembatal gema; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel
yang terdiri dari pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat
keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar;
Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa
kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat elektronik untuk mendeteksi
sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak
jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar
komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat,
mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh,
mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file
audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses,
mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video;
Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau
membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak
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komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan
kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak
telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk
mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa
sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara
untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah
domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak pembatal
kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker
pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan
jaringan komunikasi global; Perangkat pendengar nirkabel; Perekam suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan
informasi dalam bidang bola basket; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi,
optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan,
deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pheriperal audio; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi
panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan
online jaringan sosial; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran
data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piringan
(disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Power
Meter digital; Program permainan video yang dapat diunduh; RADIO PANGGIL (HT); Rekaman video yang dapat diunduh,
rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada
Internet; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sekering untuk baterai kendraan;
Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround
sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat
penerima radio; Speaker audio pintar; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun
dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Switchgear; TESPEN; Telepon nirkabel;
Tempat penyimpanan baterai; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/
mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file
audio; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan presisi; Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk
pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi
[sehubungan dengan otomobil]; USB port pengisi baterai; Unit head (kepala) audio visual; Videotron; acidimeter untuk baterai;
adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; akselerator video; akumulator [baterai]; alat dan
instrumen radio; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan
penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah,
sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan
instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol
elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual
sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat
pengacau radar; alat pengajaran audiovisual; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengisi baterai ponsel yang
dapat dibawa; alat pengkait kabel listrik; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur diameter kawat; alat
pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi;
alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam
jumlah yang terukur; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat penyangga kabel listrik; alat perekam video;
alat perluasan jaringan nirkabel; alat poin akses nirkabel (WAP); alat ukur radioaktivitas; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor
optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio;
antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena mobil; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena
satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel;
aparat pengawasan video; aparatus dubbing audio; aparatus peralihan audio; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi
sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer
data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menelusuri  video dengan browser bawaan; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten
multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram,
rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; bagian dan aksesori untuk
kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung untuk
kacamata; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; baterai; baterai anoda;
baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai
isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik
untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai
penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium;
baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk
kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok
elektronik; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; benang pengenal untuk kabel listrik; bingkai kacamata; bingkai
kacamata berlensa; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari
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logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai-bingkai  kacamata matahari; box speaker; braket untuk kamera; buku audio; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram padat audio-video; cakram permainan video; catu daya switching frekuensi tinggi; chip elektronik yang
memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; compact
disc [audio-video]; crack meter [alat ukur]; deck dubbing cakram audio dan video; detektor radar; digitizers video; dioda bolak
switch saat ini; diode alternating current switches [DIACs]; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk
perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; driver
speaker; ducting untuk kabel listrik; dudukan kamera video; duplikator piringan cakram (audio dan video); engsel untuk bingkai
kacamata; equalizers [peralatan audio]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat diunduh; file
video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; film tipis transistor liquid crystal display panel [TFT-LCD];
film video; filter antena; filter frekuensi radio; filter untuk antena; filter untuk masker pernapasan; filter untuk menekan
gangguan radio; filter untuk pesawat televisi; frame untuk kacamata dan pince-nez; gambar bergerak yang dapat diunduh dan
pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-
on-demand; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi
soket listrik [koneksi listrik]; headphone dengan radio built-in; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset dan helm
virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone;
headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal
dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan untuk bingkai kacamata; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel
antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet;
kabel gitar; kabel harness; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel konektor
telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan
gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel
pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data;
kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel
universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk mengirim dan
menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik;
kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel
untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel, listrik; kabinet untuk speaker; kacamata;
kacamata anti-silau; kacamata bifocal; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata
fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan
peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata matahari; kacamata multifokal;
kacamata olahraga; kacamata opera; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk
anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata
pembesar [optik]; kacamata pengaman; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata resep;
kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam;
kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata untuk anak-anak; kacamata
untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan
terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kamera konferensi video, speaker
ponsel, monitor komputer, televisi; kamera pengintai video; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran;
kantong kacamata; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu memori untuk mesin video game; kartu video; kaset audio;
kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong;
kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio
non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih
kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam;
kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; katrid permainan video; katup termionik
untuk radio; kemasan baterai; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk
manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; komponen audio; komponen dan periferal untuk komputer; komponen
elektronik; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk komputer; komponen elektronik untuk
mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk komputer; komputer dan perangkat lunak
telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komutator (Alat Pengisi Accu); konektor kabel listrik;
konektor kabel listrik berulir; konsol permainan video; kontrol jarak jauh untuk radio; konverter televisi kabel; kotak baterai;
kotak kacamata; kotak musik, perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak untuk
baterai; kuil kacamata; kunci dikendalikan frekuensi radio; kurung pemasangan speaker; label dengan chip identifikasi
frekuensi radio [RFID] terintegrasi; lanyard untuk memegang kacamata; layar display panel datar electroluminescent; layar
radiologi untuk keperluan industri; layar tampilan panel datar; layar video; lempeng baterai; lengan sambungan untuk kabel
listrik; lensa bifocal untuk kacamata; lensa kacamata; lensa kacamata kosong; lensa kacamata progresif; lensa optik untuk
kacamata hitam; lensa pengganti untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk
kamera video; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lompat kabel mulai; loudspeakers; manometer tekanan tinggi; masker
anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen,
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker
pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker
wajah penyelam; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; meja atau unit yang dipasang
di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran
audio; meja pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; membawa case untuk pager radio; menandai
pelampung; menerima antena untuk siaran satelit; meter daya frekuensi radio; meter panel digital; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; mikrofon tanpa
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kabel; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; modem
kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modulator frekuensi radio; monitor audio bayi; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; monitor video bayi; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer;
mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; pager radio; panel OLED; panel alarm; panel display; panel display dioda pemancar
cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage digital; panel distribusi
daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm
kebakaran; panel kontrol untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal
cair [LCD]; panel listrik; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik; panel pengontrol
distribusi optik pada tiang; panel pengontrol otomatis; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik;
panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode
“OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit; papan kabel dicetak multilayer; papan
sirkuit audio; papan sirkuit video; parabola; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pelampung;
pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pemancar dan penerima
radio; pemancar frekuensi radio; pemancar nirkabel; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak
jauh; pemancar televisi kabel; pemasangan kacamata; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pemegang kacamata;
pemisah baterai; pemula melompat baterai; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video;
pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar video
compact disc; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pencari arah radio; pencari kabel; penerima
audio; penerima audio dan video; penerima frekuensi radio; penerima nirkabel; penerima radar; penerima radar dengan
amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima televisi kabel; penerima video; pengendali
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengeras suara audio; pengeras suara dengan amplifier built-in; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya
baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi
daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk
komputer tablet; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk
rokok elektronik; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya untuk baterai listrik; pengontrol
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; pengontrol
video di dinding; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; pengubah
gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji baterai; pengukur tekanan angin; peralatan audio;
peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio konferensi; peralatan audio visual; peralatan dan instrumen audio
dan visual listrik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen
untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau
pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting),
menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik;
peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio
satu saluran; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi
komunikasi; peralatan pemutaran video; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan pengajaran audio-visual;
peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan radar;
peralatan radio dan televisi; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan
reflektor radar; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon
seluler; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan transmisi video; peralatan video; peralatan video
konferensi; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video;
perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak komputer untuk
administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat
lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk
memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual
aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak
komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk
mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk penambangan data
blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game
arcade; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi
suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang
menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari
Internet; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam
bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi
waktu nyata; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses
melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak konferensi video dan
audio; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak
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permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan video;
perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak
permainan video yang direkam; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk
streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital;
perangkat pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian
nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan
bermotor; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan
pemrosesan sinyal audio; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status
sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; perekam audio; perekam audio digital; perekam kaset audio; perekam
kaset audio digital; perekam kaset video; perekam video; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR]; perekam video
untuk mobil; peripheral komputer nirkabel; perisai kacamata; perisai samping untuk kacamata; perlengkapan speaker;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja
dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang
menampilkan musik; power amplifier profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power
distribution unit; power sequence; preamplifiers; printer video; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ;
program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan untuk terminal nirkabel
yang direkam; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk video dan permainan
komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program permainan untuk mesin
permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan video; program
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan
genggam dengan layar kristal cair; program video game interaktif; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi
distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor video; proyektor video; radar patroli maritim; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan
jam alarm; radio mobil; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai
kacamata; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; rekaman audio; rekaman audio dan
audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan
hiburan; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman
kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc,
pita dan kartu magnetik; rekaman suara dan video; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset;
rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video
direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-
musik yang direkam sebelumnya; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan
musik; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; relay untuk
stasiun radio dan televisi; repeater frekuensi radio; repeater untuk stasiun radio dan televisi; rompi anti peluru; rompi
keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing;
rompi taktis militer; router nirkabel; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sakelar
jaringan komputer; sambungan untuk kabel listrik   ; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau
perangkat jarak jauh; sarung tangan kabel; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang
angkasa nasional; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks
peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran
televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sel dan baterai
listrik; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel listrik; senjata
radar untuk acara olahraga; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api;
sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk
perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu
untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; server video; set
radiotelegraphy; set telepon radio; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; sirkuit antarmuka untuk kamera video;
sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem konferensi video; sistem loudspeaker; sistem pencitraan video;
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat,
mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem
speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem visualisasi medis untuk
digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar
dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; soundbars; sounders gema; speaker; speaker audio nirkabel;
speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media
portabel; speakerphone; stand audio speaker; stand loudspeaker; stasiun cuaca nirkabel; stasiun dok dan adaptor untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse, dan keyboard; stoples baterai; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; switch ethernet; switch lift;
switchboard otomatis; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; tabel pesawat
[instrumen survei]; tabung hampa udara [radio]; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tali untuk kacamata hitam; tampilan
radar; tape recorder; telepon radio; telepon tanpa kabel; telepon video; televisi panel layar plasma [PDP]; tempat speaker
audio; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal baterai; terminal untuk telepon radio;
tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan elektronik;
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timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung
untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi;
timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan
timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan
untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; topeng berenang; topeng pengelasan;
topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs [peripheral komputer]; transceiver
radio; tuner radio; tuner sinyal radio; unit loudspeaker; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit tampilan video; video
gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video musik yang direkam sebelumnya; video yang direkam sebelumnya;
videodisc; wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:44:22
540   EtiketDID2022050378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Gardenia Blok. C.5/10 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda  , Kota Tangerang,
Banten, 15124

TRIADI WISESA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GULCA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; Cola [minuman tanpa alkohol]; Jus buah dan minuman buah; Lemon (sirup);

Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi
lainnya; Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman
olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman rasa buah; Minuman sari buah; Minuman serbuk campuran buah beri; Sediaan
untuk membuat air mineral; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman
buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman
hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Wine (minuman anggur
tanpa alkohol); air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; jus
blackcurrant (SIRUP); jus jeruk nipis (sirup); konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
minuman berkarbonasi tanpa alkohol; minuman buah; minuman buah beku; minuman buah, tanpa alkohol; minuman es buah;
minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman ringan rasa buah;
minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh;
minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-
alkohol yang terbuat dari rumput laut; 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; orange
squash (sirup); orgeat (sirup); sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat
minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup
rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman dengan rasa buah; sirup untuk
membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa alkohol; smoothie
[minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:50:19
540   EtiketJID2022050380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Mekar Jaya,
Kec. Sepatan, Kab. Tangerang,
Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. ARTINDO PRATAMA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APS ARTINDO PAINT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : APS singkatan dari nama pemohon : ARTINDO PRATAMA SEJAHTERA.
ARTINDO PAINT : merupakan suatu penamaan.
Logo.

591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Distributor; Jasa penjualan bahan bangunan;

Halaman 141 dari 917



bantuan manajemen perusahaan; bisnis dan manajemen; layanan identitas perusahaan; manajemen bisnis perusahaan;
penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; promosi usaha; rekrutmen staf kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 12:53:35
540   EtiketDID2022050381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bumbak No.81, Canggu, Badung - Bali 80361., Kabupaten Badung, Bali
PT. ALMA NINGTYAS PIBI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Kristianto S.H.,
Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini  Menteng Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta
10330

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELLEN SCOTT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun mandi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; body butter untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh; krim tubuh;

krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial
aromatik; minyak parfum; parfum dan cologne; sabun krim tubuh; scrub krim tubuh; sediaan pengharum ruangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 13:04:29
540   EtiketJID2022050384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Irian SCP Lt. 5 No. 01, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Samarinda,
Kalimantan Timur., Kota Samarinda, Kalimantan Timur

PT. HOSANA MULIA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONG PALACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa restoran,

bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
ramen; Kedai sabu– sabu; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara
online dari database komputer atau dari internet; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Penyediaan fasilitas dapur;
Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman;
jasa katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai ayam goreng;
layanan kafe dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk pusat konferensi; layanan kopi dan jus bar; layanan makanan dibawa pulang; layanan restoran keliling; layanan
snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman
di restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan pertemuan sosial,
perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi
dan pertemuan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 13:04:47
540   EtiketDID2022050385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Units 2002-2006, 20/F Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

New Technology Cable Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: NTC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; adaptor steker; colokan arus; colokan listrik; colokan pisang; kabel baterai; kabel

harness; kabel koaksial; kabel listrik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel perpanjangan daya listrik; kabel
telekomunikasi; kabel, listrik; konektor [listrik]; konektor daya; konektor kawat [listrik]; konektor listrik; konektor steker; soket
catu daya listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 13:05:11
540   EtiketDID2022050386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
Amazon Technologies, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAZON BLINK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AMAZON BLINK = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat pendeteksi; Alat peringatan anti maling atau anti

pencurian; Alat-alat streaming video; Bel pintu listrik; Cantelan Kamera; Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak
(SDK); Pemancar dan penerima suara dan data; Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan
oleh suara; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan
sistem pemantauan; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan
berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan
audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak perintah dan pengenalan
suara; Perangkat lunak untuk memproses mereproduksi menyinkronkan merekam mengatur mengunduh mengunggah
mentransmisikan streaming menerima memutar dan melihat file teks multimedia dan data; Perangkat lunak yang digunakan
untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); Unit pengawas hewan peliharaan; alarm
anti-intrusi; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses
suara, gambar, atau data; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan
transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat
kontrol keamanan; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat perekam video; alat sensor; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; aparat pengawasan keamanan; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan
perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima,
mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; detektor gerak; detektor
panas; detektor radiasi; dudukan kamera; instalasi pencegahan pencurian, listrik; kamera; kamera pengawas; kamera televisi
sirkuit tertutup; kamera video; kamera web; kunci, elektronik; lampu keamanan berkedip; media yang direkam dan dapat
diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; monitor bayi; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; peralatan antar komunikasi; peralatan dan instrumen optik; peralatan keamanan untuk
menerima sinyal video; peralatan pengolahan data; 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 keras komputer; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
data atau gambar; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang
dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; sensor alarm; sensor gerak; sistem alarm; sistem
pemantauan alarm; speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 13:06:46
540   EtiketDID2022050388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Gardenia Blok. C.5/10 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda  , Kota Tangerang,
Banten, 15124

TRIADI WISESA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : HULW
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir (minuman tanpa alkohol); Cola [minuman tanpa alkohol]; Jus buah dan minuman buah; Lemon (sirup); Minuman

berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman
berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah-buahan dan
jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran
dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman jus buah tanpa alkohol; Minuman
non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman rasa buah;
Minuman sari buah; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa alkohol
dengan rasa cokelat; Sediaan tanpa alkohol untuk membuat minuman; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain
untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk
yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan
bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan
minuman olahraga; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); ades dan minuman buah; air minum dengan rasa buah dan
minuman non-alkohol; cordial (minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma)
tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; jus
blackcurrant (SIRUP); jus jeruk nipis (sirup); konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass (minuman berfermentasi, rendah alkohol); kvass [minuman tanpa-alkohol];
minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman
berkarbonasi tanpa alkohol; minuman buah; minuman buah beku; minuman buah, tanpa alkohol; minuman es buah; minuman
jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman ringan rasa buah; minuman
sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng
merah; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut;
minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; 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; orange
squash (sirup); orgeat (sirup); sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup
buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk
membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk
membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman
berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman dengan rasa buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup
untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa alkohol; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies
[minuman buah-buahan non alkohol]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:00:05
540   EtiketJ192022050420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HAMADI TANJUNG, RT : 001, RW : 003, KEL : HAMADI, KEC : JAYAPURA
SELATAN, Kota Jayapura, Papua, 99220

REGINA PUTRI WAROMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prenatal MYoga
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, GOLD, HIJAU, HITAM DAN ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan prenatal; melakukan kelas yoga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:01:01
540   EtiketJID2022050422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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
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Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan niaga televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa audit akuntansi; Jasa publisitas;

Jasa sekretaris bisnis; Konsultan Niaga; Konsultasi manajemen personalia; Layanan pengaturan acara [mengorganisir
pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Manajemen Usaha; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG;
Pemasangan poster; Penempatan tenaga kerja; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan informasi
perniagaan; Pengiklanan penjualan melalui pos; Peragaan barang; Survei [jajak pendapat]; administrasi usaha; agen impor-
ekspor; analisis harga biaya; audit laporan keuangan; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; fungsi kantor;
iklan radio; jasa agen periklanan; jasa penilaian perusahaan; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi
perusahaan; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; layanan fotokopi; layanan pemesanan
online; manajemen bisnis hotel; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan; mengatur langganan
koran untuk orang lain; pelelangan; penataan etalase toko; penelitian pemasaran; pengkajian pemasaran; penyedia informasi
statistik; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan ruang iklan;
peramalan ekonomi; persiapan pajak; persiapan penggajian; publikasi naskah publisitas/iklan; reproduksi dokumen; toko; toko
penjualan alat-alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:01:56
540   EtiketDID2022050423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Bizpark GS6 No.78F, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13910

PT. VOXX LED INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOXX LED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru;merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan;
kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kemasan kardus; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan plastik untuk
kemasan; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kertas; wadah kemasan industri dari
kertas dan karton===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:04:19
540   EtiketDID2022050424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl kemandoran 1 no 22 RT/RW 003/011, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Jimmy Erik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVERLY HOME
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU NAVY,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:05:14
540   EtiketDID2022050425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT KARYA BIMASAKTI JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CP PERTIWI HI-PRO-VITE 779
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak;

Mout untuk pakan ternak; Rangkaian bunga segar (buket); bahan makanan untuk ayam; bahan makanan untuk hewan; bahan
makanan untuk unggas; benih-benih; buah dan sayuran segar; bunga alami; bunga yang bisa dimakan, segar; dedak; hewan
hidup; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan ikan; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan udang (makanan
ternak udang); tanaman; tepung ikan untuk konsumsi hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:05:37
540   EtiketJID2022050426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. S. Parman Ruko No. 1-2, Rt. 003/Rw. 003, Kel. Jampiroso, Kec. Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 56216

Leonard Putra Fajar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM GEPREK BEN’TUMAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:06:02
540   EtiketDID2022050427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Garden 2 Blok J 10/29, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CANDI CHAYADI TANZIL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPRD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SPRD : SUATU PENAMAAN; & DEVICE
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ambulans; bagian struktural untuk ambulan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:07:21
540   EtiketJID2022050428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Sukomanunggal Jaya YL-7, Kel. Suko Manunggal, Kec. Sukomanunggal,
Surabaya 60188., Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188

dr BOEDI RAHARJO SINTO

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 :

: ovegi + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, hijau, hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai

kopi; Restoran; kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; rumah makan; salad bar
[layanan restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:07:32
540   EtiketJID2022050429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis keuangan; Jasa penjaminan; Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan,

peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Layanan Gadai; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penjualan Gedung;
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
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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; Penyelenggaraan hadiah; Penyimpanan dan perdagangan emas;
Pertanggungan asuransi kecelakaan; agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; broker *; jaminan keuangan
[layanan jaminan]; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa asuransi; jasa biro
akomodasi [apartemen]; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa perwalian uang, efek/surat berharga,
properti pribadi, dan tanah; jasa pialang saham dan obligasi; jasa sponsor keuangan; jasa wesel; keuangan, investasi dan
manajemen aset real estat; layanan aktuaria; layanan pengumpulan dana; layanan pialang; manajemen keuangan;
menyediakan beasiswa musik; pembayaran dan layanan kredit; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa-beli; penanaman
Modal; penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; pengelolaan tanah dan bangunan
pemukiman; penilaian barang antik; penilaian fiskal; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian,
permintaan/pemeriksaan dan penelitian keuangan; penjaminan asuransi kebakaran; penyewaan apartemen; penyewaan flat;
penyewaan kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; perbankan; perbankan hipotek; pialang tanah dan
bangunan pemukiman; pinjaman dengan bayaran angsuran; sewa guna tanah dan pemukiman; urusan keuangan, urusan
moneter dan urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:09:47
540   EtiketDID2022050431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL BAHAGIA PERMAI 17 NO 1 , Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
MUHAMMAD RIZALDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCHOUTEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; pakaian bawahan untuk pria; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk pria;

pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:14:17
540   EtiketDID2022050433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl kemandoran 1 no 22 RT/RW 003/011, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Jimmy Erik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVERLY DELUXE
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Dark Tosca,Gold,Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:14:34
40202211696X 23/05/2022 SG

540   EtiketJID2022050434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903
ELECYBER INTERNATIONAL PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: ApkPure Logo

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan; Jasa publisitas; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat

lunak komputer; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; administrasi
bisnis; bantuan bisnis; jasa agen periklanan; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa humas; kompilasi statistik bisnis dan
informasi komersial; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat
lunak komputer; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis;
layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; manajemen
bisnis; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan
program penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
serangkaian film untuk orang lain; mengatur dan melakukan acara pemasaran; organisasi acara, pameran, pameran dan
pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; pemasaran; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat
lunak; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; 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 penjualan pada titik pembelian atau penjualan,
untuk orang lain; promosi penjualan untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:14:41
540   EtiketDID2022050435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kawasan Industri Candi (KIC) Gatot Subroto Blok C 7-9, Purwoyoso, Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50184

PT. BERKAT PUTIH ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIGU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:15:10
540   EtiketJID2022050436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa pemusnahan hama; Jasa pengelolaan penggalian pertambangan batu, pasir, tanah, tanah liat, batu

hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Konstruksi dan perbaikan
gedung; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan
pembersihan gedung (bagian luar) Informasi konstruksi; Penghancuran gedung; Penyewaan buldozer; Peralatan gedung agar
kedap udara; Perawatan anti karat kendaraan; Salon Mobil; Sewa-menyewa mesin penggali; bengkel kendaraan (perbaikan
dan pemeliharaan); informasi konstruksi; informasi perbaikan; instalasi dapur; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
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untuk memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan pendingin udara; isolasi
bangunan; jasa pemasangan kertas dinding; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; konstruksi; konstruksi dan pendirian
stan pameran, panggung dan stan; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; menyapu
cerobong asap; pekerjaan tukang batu; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan
pipa gas dan air; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan telepon; pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan
pabrik; pembangunan pelabuhan; pembuatan kapal; pengaspalan; pengaspalan jalan; pengeboran sumur; pengembangan
properti (jasa pembangunan gedung); penyegelan gedung; penyewaan mesin pembersih; penyewaan peralatan konstruksi
dan bangunan; perawatan dan perbaikan saluran pipa; perawatan mobil; perbaikan atau pemeliharaan papan nama;
perbaikan pakaian; perbaikan pompa; perbaikan sepatu; perbaikan sepeda; teknik sipil (pembangunan); vulkanisasi ban
[perbaikan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:15:53
540   EtiketJID2022050437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjungrejo RT.004 RW.003, Tanjungrejo, Jekulo, Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59382

IWAN ANTON PRABOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEDJOEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sistem pendingin udara; Mencuci pendingin udara; Perbaikan atau

pemeliharaan pendingin udara dalam ruangan; Perbaikan dan pemeliharaan alat pendingin udara untuk keperluan industri dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; Rental AC; instalasi, pemeliharaan atau perbaikan peralatan dan instalasi
pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan untuk memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan pendingin udara;
instalasi, pemeliharaan, konsultasi, servis, perbaikan, dan dukungan teknis sehubungan dengan energi dan pembangkit listrik,
penerangan, pendingin udara, ventilasi, pemanasan, alarm, keamanan, pengawasan, dan peralatan, perangkat, pengontrol
dan sistem otomasi rumah; jasa konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin
udara; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara; pemasangan
alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan ekstraksi debu; pemasangan alat pendingin udara;
pemasangan alat pendingin udara untuk digunakan di kamar bersih; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara;
pemasangan dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara; pemasangan dan perbaikan sistem pendingin
udara; pemasangan sistem kontrol pendingin udara; pemasangan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC];
pemasangan sistem pendingin udara; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin
udara [HVAC]; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pendingin dan pendingin udara untuk lingkungan yang
dikendalikan suhu; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pendingin udara; perbaikan alat pendingin udara;
perbaikan atau pemeliharaan alat pendingin udara untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin
udara; perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara untuk keperluan industri dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan
ekstraksi debu; perbaikan dan pemeliharaan alat pendingin udara; perkuatan instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara
di gedung-gedung; servis rutin alat pendingin udara; servis rutin peralatan pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan,
ventilasi dan debu pada interval yang ditentukan oleh pabrikan; servis rutin peralatan pemanas, pendingin, pendingin udara,
pengeringan, ventilasi, dan debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:17:51
540   EtiketDID2022050438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60271

PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE

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 :

: TANAMEMAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TANAMEMAS daftar no. IDM000882967
591 Uraian Warna : emas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan
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mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi transaksi emas secara
real time; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Platform dan aplikasi yang
menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform perangkat lunak yang
digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:18:22
540   EtiketDID2022050439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 RUKO GRAHA PRATAMA RT. 002 RW. 016
KEL. SIRNAGALIH - KEC. CILAKU, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

RD, ATTAUBAH MUFID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLAVI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Kulit dan kulit imitasi; Tas kosmetik; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; koper; kulit;

payung hujan; payung matahari; tas; tas belanja; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:18:22
540   EtiketJID2022050439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 200 Vesey Street, New York, NY 10285, United States of America
American Express Marketing & Development Corp

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHOP SMALL BY AMERICAN EXPRESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, abu-abu, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:19:10
540   EtiketDID2022050440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pantai Indah Selatan, Ruko Elang Laut F10, PIK, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. CITRA KOALA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEEP GOING MAX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:20:25
540   EtiketJID2022050441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Rangkut Megah Raya Blok B. 30, Jalan Raya Kalirungkut No. 5, Kec. Rungkut,
The Dieng Kartikasari Tedjo
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Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: First Snow World International
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hijau, Biru, Kuning, Abu-Abu, Oranye, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas bermain; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Layanan taman bermain

berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan
informasi hiburan dan rekreasi; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Taman hiburan dengan wahana yang dapat
dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; informasi
hiburan dan rekreasi; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; instruksi ice-skating; instruksi ski; jasa hiburan
dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara
hiburan langsung; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan langsung; layanan instruksi
dan pelatihan; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur
acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan
melakukan kegiatan hiburan; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas gelanggang es;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas seluncur es;
menyediakan fasilitas ski; menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park);
menyediakan fasilitas untuk bermain; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; pemberian informasi
mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak;
penyediaan fasilitas bermain untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-
pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan tempat-tempat bermain anak; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
penyewaan alat ski; penyewaan papan seluncur; penyewaan peralatan ski; penyewaan sepatu es; presentasi pertunjukan
seluncur es; produksi hiburan langsung; taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:22:09
540   EtiketDID2022050442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: mangkukusuman gk rt009 rw003 ,Baciro .Gondokusuman. yogyakarta, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta

Dr.Istiyanto eko setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Md_sH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange putih dah biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semir sepatu; agen pembilas untuk cucian; air linen
beraroma; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; ampelas; amplas untuk
mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batu apung; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu tawas [astringen]; bedak mandi; 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 gigi dibasahi; bubuk
gosok; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
pemoles; bubuk tubuh berkilau; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa untuk mandi berendam
dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh;
deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian;
esensi mint [minyak esensial]; fizzies mandi; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel kecantikan; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gelatin rumput laut
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untuk penggunaan binatu; glitter kuku; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur
untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu
wangi; kerucut pinus beraroma; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-
obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-
obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; kristal mandi; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku;
lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut
tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual
dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-
up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan
krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan
daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel
perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik;
minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan
medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat
kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan air toilet; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab
dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan,
penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih kuku;
pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku; penghilang noda
hewan peliharaan; 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; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan
dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun 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 krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun pelana; sabun tubuh tanpa
obat; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi;
sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom
tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gerusan;
sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing;
sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan
mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk
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keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan
pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif;
sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik];
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga
permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase;
sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat
atau minyak; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan
untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan
rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan
untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan, termasuk krim, gel, dan
mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir mobil; semir
sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan
linen beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serpih
mandi; serum kecantikan; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit
kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk
keperluan pembersihan dan debu; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:29:18
540   EtiketJID2022050443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi melalui telepon selular; Jasa penerusan pesan; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal

dan jaringan komputer; Jasa penyiaran televisi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Streaming materi
audio dan video di Internet; Transmisi Katalog Elektronik; cloud, keamanan, dan layanan terkelola jaringan yang dikelola;
datacasting; 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
konsultasi di bidang komunikasi elektronik; jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya;
komunikasi dengan satelit; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring;
komunikasi melalui telegraf; layanan cablecasting; layanan kantor berita; layanan kawat; layanan komunikasi penerbangan;
layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan telegraf; layanan
telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi, yaitu,
mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar
penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telematika; layanan telepon internasional; layanan telex;
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menyediakan akses ke Internet; menyediakan forum online; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengecoran kabel; pengiriman berita
melalui facsimile; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman telegram; penyedia informasi mengenai
telekomunikasi; penyewaan WiFi portabel; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan modem; penyiaran nirkabel;
penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan
jaringan komunikasi lainnya;; persewaan telepon; pos elektronik; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran televisi kabel;
telekomunikasi; teleprinting; transfer data; transmisi satelit; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten
buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:29:40
540   EtiketJID2022050444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. S. Parman Ruko No. 1-2, Rt. 003/Rw. 003, Kel. Jampiroso, Kec. Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 56216

Leonard Putra Fajar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM GEPREK BEN’TUMAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan

minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Restoran; jasa kafe; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; kafe;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:30:20
540   EtiketJID2022050445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teluk Gong Raya No. 9A, RT.006 RW.009, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Daisy Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lucky Chin’s
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan

dan minuman; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan jus bar; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; lounge===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:30:23
540   EtiketDID2022050446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Limau II No.3 RT 003 RW 003 Kel. Kramat Pela, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12130

PT Lizzie Parra Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUTTER FUDGE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik

dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik untuk kuku; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim dan lotion kosmetik;
krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pensil kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:30:24
540   EtiketDID2022050447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dharmawangsa X No 76 A, Cipete Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. Internusa Jaya Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SITL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Langit adalah batasnya
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; blower cerobong asap; blower udara panas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:32:08
540   EtiketDID2022050448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIDENG BARAT NO. 41-A CIDENG – GAMBIR, JAKARTA PUSAT – DKI
JAKARTA  , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. TEES PRATAMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLECTO.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Chat dan email application (

software); Mobile game software; 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 e-niaga
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui komputer global dan jaringan komunikasi;
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 perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan
pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen
bisnis dan akuntansi; 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 keuangan
terdesentralisasi; 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 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 untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk
manajemen keuangan; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program permainan komputer untuk
mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software
penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; aplikasi
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komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pengaturan keuangan;
aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); perangkat komputer untuk
mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer
(software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data,
pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat
diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; 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 digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; 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 untuk bisnis/perusahaan,
pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen
keuangan dan manajemen data; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses
akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak
komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.;
perangkat lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap basis data
yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software); perangkat lunak
untuk analisis data bisnis; 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 memelihara buku
besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; 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
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 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; piranti lunak untuk manajemen resiko bisnis; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan;
program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; software aplikasi utk mengakomodasi segala
kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan;
software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:33:40
540   EtiketDID2022050449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. CITY RESORT TOWER ORCHID LT.15A/1 , CENGKARENG, JAKARTA
BARAT, DKI Jakarta

RANDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCARLETT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis (cat) pelindung untuk kaca; Bahan pelapis (cat) untuk diaplikasikan pada kaca; Bahan

pelapis (cat) untuk kaca; Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; 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; 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; Lak; Pelapis anti bocor dua komponen (Cat); Pelapis anti karat dalam bentuk minyak, cair;
Pelapis untuk kain felt [cat]; Pelumas anti karat; Pelumas, minyak, dan preparat anti karat; 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; 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; 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; 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; bubuk cat; campuran cat; cat *; cat aditif; cat air; cat air [cat]; cat air untuk
digunakan dalam seni; cat air untuk seniman; cat akrilik; cat akrilik untuk digunakan dalam seni; cat akrilik untuk seniman; 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;
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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 minyak untuk seniman; cat 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; emulsi perak [zat pewarna]; emulsi pigmen;
enamel [pernis]; enamel otomotif; enamel untuk melukis; fiksatif untuk cat; fiksatif untuk cat air; gemuk anti-karat; glasir [cat,
lak]; kertas anti karat; komposisi anti-karat; komposisi pelapis dalam bentuk cat untuk aplikasi industri; lapisan anti lengket
dalam bentuk cat; lilin anti-karat; lime wash (cat); lime wash (pelapis cat); litharge (pelapis cat); meni (cat dasar); mineral spirit
untuk digunakan sebagai pengencer cat; minyak anti karat; minyak anti-karat; 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 kayu [cat]; pelapis tahan api [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat]; pelapis untuk
kayu (cat); pencegah karatan dan kelapukan kayu; pengawet terhadap karat dalam sifat pelapis; pengawet terhadap karat dan
terhadap kerusakan kayu; pengencer cat; pengencer cat untuk pelapis anti-grafiti; pengencer untuk cat; pengental dan
pengeras untuk pernis; pengental dan pengeras untuk tinta; pengental sintetis untuk cat; pengental untuk cat; pengental untuk
zat pewarna; pernis; pewarna organik; pewarna sepatu; pewarna tato; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan cat;
pigmen (zat pewarna); pigmen warna; plester anti karat; sandarac (pernis); sediaan anti karat; sediaan anti karat dalam bentuk
pelapis untuk digunakan pada kendaraan; sediaan anti karat untuk kendaraan; sediaan anti-karat; sediaan pelapis anti karat;
sediaan pelapis cat; sediaan pelapis cat (dekoratif); sediaan pelapis cat untuk kendaraan; sediaan pelapis untuk logam;
sediaan pengental (organik) untuk cat; sediaan pengental untuk cat; sediaan zat pewarna sebagai pelapis (cat); sediaan-
sediaan pengikat untuk cat; 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; terpentin [tinner untuk cat]; terpentin untuk digunakan sebagai pengencer cat; tinner untuk cat dasar;
tinta cetak; tinta sablon; tinta stempel; tinta tato; toner; zat anti karat; zat pengental untuk cat; zat pengikat untuk cat; zat
pewarna pigmen; zat pewarna untuk tato===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:33:57
540   EtiketDID2022050450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl kemandoran 1 no 22 RT/RW 003/011, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Jimmy Erik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVERLY PREMIER
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU NAVY,ABU,HITAM,COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:36:07
540   EtiketDID2022050451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SITU GUNTING GG.BP.SAI, Kota Bandung, Jawa Barat
Rukmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Pakaian; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
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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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Tudung kepala (Pakaian); pakaian
pria; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:39:29
540   EtiketDID2022050453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lolongok GG. Mutiara Rt.004 Rw.003 Kel. Empang Kec. Kota Bogor Selatan. Kota
Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, 16131

NAWAF ASKAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAREMAAG + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, OREN, KUNING, BIRU DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Ekstra herbal untuk tujuan medis;

Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal
kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; Obat
tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen herbal organik dan non-organik; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan
medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal
untuk keperluan medis; minuman obat herbal; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan
berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina; 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

15/07/2022 14:41:57
540   EtiketDID2022050454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PURI KENCANA BLOK II NO.8 JALAN RAYA MUSTIKA SARI , Kota Bekasi,
Jawa Barat

LAMI INDO MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Parama (pa-ra-ma)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daun pintu dari logam; metal pintu ayun otomatis; metal pintu geser otomatis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:43:41
540   EtiketDID2022050455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ujung batu Rt. 014/ Rw. 001, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59415
hijas musthafa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOEREA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bangku kerja; furnitur anak-anak; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; kursi [kursi]; kursi santai; lemari; lemari

dilengkapi dengan cermin; perabot dapur yang dibuat khusus; peti kayu; peti laci; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak
penyimpanan; talenan [tabel]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:45:19
540   EtiketDID2022050456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Cingcin Permata Indah Blok. D-163 Rt/Rw 009/011 Kel. Cingcin Kec.
Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

AEP SAEPULOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SECOND LAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tanah Kedua
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:45:44
540   EtiketJID2022050458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Bizpark GS6 No.78F, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13910

PT. VOXX LED INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOXX LED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru;Merah dan Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara

online; Layanan toko ritel online; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada
retail secara online; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan toko ritel dan layanan toko
ritel online; toko online; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 14:45:53
540   EtiketJID2022050459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; Mengantar wisatawan; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan;

Menjual tiket transportasi dalam dan luar negeri; Menyelenggarakan pemanduan wisata petualangan dalam air; Parkir mobil;
Pengaturan perjalanan tamasya dengan kapal; Pengaturan perjalanan wisata; Pengiriman paket; informasi pergudangan; jasa
pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata; jasa pengaturan perjalanan; jasa pengiriman parsel; jasa
penyelenggraan pemandu wisata; jasa pindahan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; jasa tour dan travel;
kemasan pakaian untuk transportasi; layanan informasi yang berhubungan dengan transportasi; layanan pemesanan tiket
perjalanan; layanan pengemudi; mengangkut furnitur; mengatur layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata
tamasya lainnya; mengatur tur bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; menjual
karcis/tiket sarana angkutan darat/laut; menurunkan muatan dan barang bawaan; operasi penyelamatan [transportasi];
pembungkus barang; pemesanan perjalanan; pemesanan sewa mobil; pengangkutan barang muatan; pengangkutan limbah;
pengantaran barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan dan layanan pengepakan; pengepakan kargo; pengiriman
pos; penyediaan air; penyelamatan kapal; penyewaan gudang; penyewaan lemari es untuk penggunaan komersial;
penyewaan lemari es untuk penggunaan rumah tangga; penyimpanan limbah; pialang angkutan; sewa garasi; sewa kuda;
sewa pesawat; transportasi barang; transportasi produk pertanian; transportasi taksi; transportasi, pengemasan dan
penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:05:00
540   EtiketJID2022050476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Jeruk VII No. 9, Rt. 010/Rw. 004, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160

Tjong Li Tat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AXIOMOTO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan

online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:05:32
540   EtiketJID2022050477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sedan RT 002 RW 033, Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

Lusia Nia Kurnianti, S.H., M.H.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIANTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; TOKO SERBA ADA; Toko distro; Toko pakaian ritel; jasa grosir untuk pakaian; jasa ritel

supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan
toko grosir menampilkan pakaian; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan
jasa; minimarket; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:06:54
540   EtiketJID2022050478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Alfa Tower, Lantai 12, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Kel. Panunggangan
Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten

PT MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk .

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alfamidi + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Jasa grosir; Jasa penjualan eceran secara online; bantuan dalam manajemen bisnis

komersial waralaba; belanja online; jasa ritel; layanan ritel online; layanan waralaba dan ritel; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja
online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba;
memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi
produk dalam kerangka kontrak waralaba; minimarket; supermarket; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:07:21
540   EtiketDID2022050479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60271

PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE

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 :

: TANAMEMAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TANAMEMAS daftar no. IDM000882967. TANAMEMAS daftar no. IDM000892500. TANAMEMAS
daftar no. IDM000891458

591 Uraian Warna : emas
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH

TANGGA; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BOOTL KECIL DARI LOGAM MULIA TEMPAT MINYAK DAN
CUKA , KANCING LENGAN KEMEJA; 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; CAMPURAN LOGAM MULIA; DOMPET JALA RANTAI DARI LOGAM MULIA; HIASAN TOPI (DARI LOGAM
MULIA); Hiasan kue dari logam mulia; JARUM DARI LOGAM MULIA; KERANJANG DARI LOGAM MULIA UNTUK
KEPERLUAN RUMAH TANGGA; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Liontin dalam logam mulia atau dilapisi dengannya
[perhiasan]; Logam mulia dan campuran logam mulia; PERALATAN MINUM KOPI DARI LOGAM MULIA; PERANGKAT
MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM MULIA; Patung dari logam mulia; Pegangan laci dari logam mulia; Perhiasan yang terbuat
dari logam mulia dan batu berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia
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atau imitasi logam mulia; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT ABU ROKOK DARI LOGAM MULIA UNTUK
PEROKOK; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TEMPAT JARUM DARI LOGAM MULIA; TEMPAT
TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH
KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting berlapis emas; anting-
anting dari logam mulia; anting-anting emas; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; barang-
barang ornamen dari logam mulia; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; batang logam emas; batu
nisan dari logam mulia; benang dari logam mulia [perhiasan]; benang emas [perhiasan]; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari logam mulia; campuran emas; cangkir patung peringatan yang terbuat dari logam mulia; cincin [perhiasan] dari
logam mulia; cincin berlapis emas; cincin dari logam mulia; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin split dari
logam mulia untuk kunci; cincin, bukan dari logam mulia; curios terbuat dari logam mulia; emas; emas batangan; emas
campuran batangan; emas, mentah atau setengah dikerjakan; emas, tidak ditempa atau ditempa; fobs kunci dari logam mulia;
gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci [pernak-
pernik] dari logam mulia; gantungan kunci dari logam mulia; gantungan kunci mewah dari logam mulia; gantungan kunci yang
dilapisi dengan logam mulia; gelang berlapis emas; gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang identifikasi logam mulia
[perhiasan]; hewan model [ornamen] terbuat dari logam mulia; hiasan topi (dari logam mulia); ikat klip logam mulia; ikat pin
dari logam mulia; jam tangan emas; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kalung berlapis emas;
kalung dari logam mulia; kalung emas; kalung, bukan dari logam mulia; karya seni dari logam mulia; kepang dari logam mulia;
koin emas; kolom trofi dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya;
kotak dekoratif dari logam mulia; kotak dekoratif terbuat dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia; kotak jam dari logam
mulia atau dilapisi dengannya; kotak logam mulia; kotak perhiasan [peti mati] dari logam mulia; kotak perhiasan dari logam
mulia; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak peringatan perayaan dari logam mulia; lencana kerah logam mulia;
lencana logam mulia; logam mulia; logam mulia batangan; logam mulia dan paduannya; logam mulia semi tempa; logam mulia
setengah jadi; logam mulia yang tidak ditempa; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; manset yang terbuat dari logam
mulia; medali dilapisi dengan logam mulia; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari logam mulia; mobil model skala
[ornamen] dari logam mulia; model [ornamen] terbuat dari logam mulia; model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam mulia;
model mobil [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil miniatur [ornamen] dari logam mulia; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari logam mulia; model skala [ornamen] dari logam mulia; mural dari logam mulia; nama lencana logam
mulia untuk dipakai; ornamen [patung] yang terbuat dari logam mulia; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari logam
mulia; ornamen dari logam mulia, untuk perhiasan; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; ornamen natal
[patung] dari logam mulia, selain ornamen pohon; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); ornamen sepatu dari logam
mulia; ornamen yang terbuat dari logam mulia; paduan logam mulia; patung [ornamen] terbuat dari logam mulia; patung dari
logam mulia dan campuran logam mulia; patung logam mulia; patung meja yang terbuat dari logam mulia; patung religi dari
logam mulia; patung, patung dan karya seni dari logam mulia; patung-patung [patung] emas imitasi; patung-patung dari logam
mulia; patung-patung logam mulia; patung-patung yang terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari emas imitasi;
patung/arca dari logam mulia; pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari
logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji,
kalung, medal, medali; perhiasan benang emas; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan emas; perhiasan terbuat
dari logam mulia; perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam
mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari logam; perisai peringatan perayaan dari logam
mulia; peti perhiasan dari logam mulia; peti perhiasan, bukan dari logam mulia; piala dari logam mulia; piala dilapisi dengan
logam mulia; piala hadiah dari logam mulia; piala logam mulia; piala yang terbuat dari paduan logam mulia; pin hias yang
terbuat dari logam mulia; pin lencana logam mulia; pin topi dari logam mulia; rantai logam mulia; rantai logam mulia untuk
gelang; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; salib logam mulia, selain perhiasan; tali gantungan untuk memegang
lencana logam mulia; tarikan laci dari logam mulia; tempat kunci dari logam mulia; tutup botol dari logam mulia; ujung logam
mulia untuk ikatan bolo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:10:20
540   EtiketDID2022050480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PURI KENCANA BLOK II NO.8 JALAN RAYA MUSTIKA SARI , Kota Bekasi,
Jawa Barat

LAMI INDO MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lami (la-mi)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu untuk keperluan medis; Lampu unutk keperluan medis; kasur untuk tujuan medis; lampu bedah; lampu untuk

tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:10:20
540   EtiketDID2022050481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Timur No. 136, Kel. Cipinang Besar Utara, Kota Administrasi Jakarta
PT EXINDOKARSA AGUNG
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Timur, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOUNT LOGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Bahan dasar pizza; Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Beras; Beras

Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Berondong jagung;
Bihun instan; Biji kopi; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit tipis kering; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur havermot;
Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Campuran tepung; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu); Daun
pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Emping (kerupuk dari melinjo); Es (air
yang dibekukan); Es kristal; Es stik; Garam meja; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau
tablet); Gula semut; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kembang gula beku; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi,
teh, kakao dan kopi buatan; Kue-kue; Lada hitam bubuk (bumbu); Martabak; Martabak bangka; Meses cokelat; Mie; Mie
segar; Minuman dengan bahan dasar coklat; Nasi, pasta dan mie; Permen; Permen karet (anggur/wine); Permen susu; Pizza
(roti); Pizza beku; Produk gula-gula dan kembang gula; Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan gula; Puding
pencuci mulut instan; Roti kecil-kecil; Roti manis; Roti manis isi; Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang
dikeringkan; Roti, sandwich, biskuit; Sambal Bawang; Saus Pizza; Sediaan berbahan dasar coklat; Sereh kering (Bumbu);
Spageti yang belum dimasak; Tepung Jawawut; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung gula;
Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan;
Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan pizza; asam [bumbu]; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji
ketumbar, dikeringkan; biji pala; biji wijen [bumbu]; biskuit; biskuit (rusks); biskuit asin; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit manis;
biskuit mentega; biskuit mentega kecil; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bubuk bawang; bubuk
bawang putih; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kurma kering
[pemanis alami]; bubur; bubur tepung beras; bumbu berbasis ara kering; bumbu dan bumbu; bumbu dari bawang merah
(condiment); bumbu olahan [bumbu]; cabai kering [bumbu]; cakwe/cakue; camilan granola dengan campuran buah kering dan
kacang sebagai makanan ringan; campuran bumbu kering untuk rebusan; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah];
coklat; cuka; es coklat; es krim; es lilin (popsicle); esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial;
garam; garam bawang; garam bawang putih; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam untuk memasak; gula; gula aren;
gula batu; gula cair; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula jarak; gula karamel; gula kayu manis; gula kristal; gula kristal
(selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula
maple; gula merah; gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup;
gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk makanan; hiasan kue yang dapat
dimakan; kanji dr tepung jagung; kayu manis [rempah-rempah]; kembang gula; kerupuk; ketel jagung [popcorn]; ketumbar
(bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kopi; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi instan;
kue, biskuit, kue kering; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); madu; madu, madu sirup; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makaroni; makaroni [kue kering]; manisan terbuat dari minyak wijen; meses; mi dari tepung beras; mint
untuk permen; minuman berbahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; 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;; misoa; pasta bawang putih [sambal]; penyedap [bumbu]; permen; permen gula tanpa obat; permen karet; permen karet
[gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint
untuk menyegarkan nafas; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen susu;
pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; popcorn mengkilap; popcorn olahan; potongan gula kristal [gula-
gula]; puding; puding beku; puding penutup; puding roti; puff pastry (roti); ragi; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; roti [roti tidak
beragi]; roti gandum; roti gandum hitam; roti segar; roti tidak beragi; roti*; sagu; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus
berbasis bawang putih; saus lada; sediaan minuman kopi; sirup kurma [pemanis alami]; sohun; tapioka; tapioka dan sagu; teh;
tepung; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung
bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung jagung; tepung
kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang
untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kue; tepung maca; tepung quinoa; tepung
roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung singkong; tepung
singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung
terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung*; tongkat kayu manis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:10:50
540   EtiketDID2022050482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duren Sawit Barat K II/16 RT010/RW011 Kel. Klender, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13440

DEDY CHANDRA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTIPLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda ; Biru tua ; dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran

dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan
mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan dan perangkat kesehatan
umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:11:17
540   EtiketDID2022050483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Khayangan Juanda Blok BD No. 4 RT/RW. 002/029,  Kel. Baktijaya, Kec.
Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat., Kota Depok, Jawa Barat

ENDRO SISWOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Devy Fitrina Manik S.H.,
Winarta IP Practice  Komplek Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BBN + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA, HIJAU MUDA, PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Padi-padian (benih); Produk-produk benih pertanian; benih benih untuk keperluan botani; benih ikan; benih kembang kol;

benih porang; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan hortikultura; benih
untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam pohon apel; benih untuk
menanam sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih untuk pakan hewan; benih untuk tumbuh herbal; benih yang belum
diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih yang dapat dimakan (tidak diproses); benih-benih; umbi,
bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:11:57
540   EtiketJID2022050484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengasah dan pemoles kacamata; Jasa pengilangan; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pembuatan

pakaian; Peracikan warna, pengencangan dan perawatan cat khusus; Perawatan arsip (kertas); balutan kulit binatang; buah
menghancurkan; finishing dan pelapisan tekstil; galvanisasi; jasa penjilidan, yaitu penjilidan buku; kain tahan api; klise foto;
laminasi lembaran plastik; laminasi logam; laminating; laser scribing; magnetisasi; pandai besi; pekerjaan tukang jahit yang
dipesan khusus; pelana bekerja; pelapisan emas; pelapisan kadmium; pelapisan kromium; pelapisan nikel; pembakaran
sampah; pembingkaian karya seni; pembuatan barang kustom; pembuatan kustom selimut; pemotongan hewan; pemotongan
kain; pemrosesan film sinematografi; pemrosesan kedap air untuk kain; pemutihan kain; pencelupan kain; pencetakan pola;
pengasapan makanan; pengawetan makanan dan minuman; penggilingan tepung; pengolahan air; pengolahan keramik;
pengolahan minyak; penyamakan; penyegar udara; penyewaan generator; penyewaan mesin pembuat gelas; perakitan bahan
kulit kustom untuk orang lain; perawatan dan finishing wol; perawatan dan pengolahan kain; perawatan logam; percetakan;
perusakan sampah; pewarnaan kulit; pewarnaan sepatu; tenun tekstil; vulkanisasi [perawatan material]===
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===Jasa pengasah dan pemoles kacamata; Jasa pengilangan; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pembuatan
pakaian; Peracikan warna, pengencangan dan perawatan cat khusus; Perawatan arsip (kertas); balutan kulit binatang; buah
menghancurkan; finishing dan pelapisan tekstil; galvanisasi; jasa penjilidan, yaitu penjilidan buku; kain tahan api; klise foto;
laminasi lembaran plastik; laminasi logam; laminating; laser scribing; magnetisasi; pandai besi; pekerjaan tukang jahit yang
dipesan khusus; pelana bekerja; pelapisan emas; pelapisan kadmium; pelapisan kromium; pelapisan nikel; pembakaran
sampah; pembingkaian karya seni; pembuatan barang kustom; pembuatan kustom selimut; pemotongan hewan; pemotongan
kain; pemrosesan film sinematografi; pemrosesan kedap air untuk kain; pemutihan kain; pencelupan kain; pencetakan pola;
pengasapan makanan; pengawetan makanan dan minuman; penggilingan tepung; pengolahan air; pengolahan keramik;
pengolahan minyak; penyamakan; penyegar udara; penyewaan generator; penyewaan mesin pembuat gelas; perakitan bahan
kulit kustom untuk orang lain; perawatan dan finishing wol; perawatan dan pengolahan kain; perawatan logam; percetakan;
perusakan sampah; pewarnaan kulit; pewarnaan sepatu; tenun tekstil; vulkanisasi [perawatan material]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:15:56
540   EtiketDID2022050486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mars Barat V no 26, Kota Bandung, Jawa Barat
ADHITYA INDRAWAN PANCAMARGANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: twenty four scent
Merek Kata

566 Arti Bahasa : twenty four scent artinya adalah dua puluh empat aroma
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:16:19
540   EtiketDID2022050487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Golf IV 296 C Modernland, Kota Tangerang, Banten
PT. WELLS PRIMA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHAESONARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; pupuk; pupuk kimia; pupuk

majemuk; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:26:13
540   EtiketDID2022050488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PURI KENCANA BLOK II NO.8 JALAN RAYA MUSTIKA SARI , Kota Bekasi,
Jawa Barat

LAMI INDO MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lami (la-mi)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; filter untuk AC;

kipas angin [AC]; pendingin ruangan; pendingin udara; udara filter untuk unit AC===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:26:43
540   EtiketJID2022050489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Batavia Lantai 21, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT KREDIT BIRO INDONESIA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: skorku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penilaian kredit; Menyediakan jasa yang terkait dengan penilaian kredit dan kartu skor kredit; Penilaian kredit dan

jasa penyaringan kredit; layanan penilaian kredit keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:29:00
540   EtiketDID2022050490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Besar Namorambe KM 8,5 No. 68, RT-31/RW-16, Kel. Deli Tua, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara, 20356

PT. Mutiara Mukti Farma (MUTIFA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMEDRINAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan hitam, latar belakang putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antiemetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:29:50
540   EtiketDID2022050492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MAPPAODANG NO.95 RT/RW 003/008 KELURAHAN JONGAYA, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90223

DR HJ ANDI KASMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: beskara skincare
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; 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

Halaman 167 dari 917



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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata;
Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan
rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner 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
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mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan 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
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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

15/07/2022 15:30:24
540   EtiketJID2022050493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Poh Gading Blok B-7, Lingk. Kalanganyar, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali, 80362

I Gede Deni Surasandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRILO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk pria; layanan

salon rambut untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:30:48
540   EtiketJID2022050494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Kebun

binatang; Layanan kebun binatang; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Organisasi
dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok
bermain; Penyewaan dekor; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; akademi [pendidikan]; fotografi; hiburan dalam sifat
pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan televisi;
instruksi senam; jasa-jasa dekorasi panggung; kursus korespondensi; layanan agen tiket [hiburan]; layanan diskotik; layanan
hiburan; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub malam; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan
kebudayaan atau pendidikan; layanan perpustakaan keliling; layanan studio rekaman; melakukan acara hiburan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan
budaya; menyediakan fasilitas golf; menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan sekolah asrama; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan surat kabar multimedia; pengaturan
pertandingan olahraga; penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan jasa-jasa hiburan yang
mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan
perekam kaset video; penyewaan film-film bioskop; petting layanan kebun binatang; presentasi pertunjukan bernyanyi;
produksi film; produksi pagelaran; produksi program radio dan televisi; produksi teater; taman-taman hiburan; ujian
pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:31:08
540   EtiketDID2022050495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RM 1101, WORKSHOP 3, NO. 128, SHANGNAN EAST RD., HUANGPU
COMMUNITY, XINQIAO ST., BAOAN DIST., SHENZEHEN

SHENZHEN ASA WEISHI TRADING COMPANY

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 :

: ASAWIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat perekam video pada mobil; Pengisi daya untuk akumulator listrik; Peralatan pengenalan wajah; alat pengukur; kamera

perekam; komputer tablet; kotak hitam [perekam data]; layar video; lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu; monitor tampilan
video yang dapat dipakai; ponsel pintar; tampilan layar; tujuan [lensa] [optik]; tutup kepala menjadi helm pelindung; viewfinder,
fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:37:42
540   EtiketDID2022050496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PURI KENCANA BLOK II NO.8 JALAN RAYA MUSTIKA SARI , Kota Bekasi,
Jawa Barat

LAMI INDO MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lami (la-mi)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis fluoresensi sinar-X; mengintensifkan layar untuk film sinar-X===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:43:03
540   EtiketDID2022050498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Golf IV 296 C Modernland, Kota Tangerang, Banten
PT. WELLS PRIMA GLOBAL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pupuk Ubi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; pupuk; pupuk anorganik; pupuk

kimia; pupuk majemuk; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:44:39
540   EtiketDID2022050499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjung Uma, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29445
HERNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BB PARFUME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan dan gambar emas dengan berlatar belakang hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; air parfum; amber [parfum]; ambergris

[parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; eau de parfum; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum
air wangi; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; 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

15/07/2022 15:46:28
540   EtiketJID2022050500

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Genteng Besar No. 88, RT.001/RW.010, Kelurahan Genteng, Kecamatan
Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60275

GUNAWAN NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKMIE BINTANG PALU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai yang menyediakan makanan dan

minuman; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan
yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan bawa
pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:48:55
540   EtiketJID2022050501

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot
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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 :

: LOGO ORANG TUA SINCE 1948
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arsitektur; Jasa Perancangan (Desain); Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri; Jasa perancangan bahan

pengepakan; Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan
penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; Pengawasan dan pengujian mutu madu; Perawatan perangkat lunak
komputer; analisis untuk eksploitasi ladang minyak; desain bahan pembungkus dan pembungkus; desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dekorasi interior; desain mesin, peralatan, dan instrumen; desain
pakaian; eksplorasi bawah laut; informasi meteorologi; jasa informasi online, yaitu, menyediakan database komputer yang
memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk
pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa penelitian dan pengembangan untuk
orang lain; konsultasi arsitektur; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; layanan desain dekorasi interior; layanan
ilmiah dan teknologi; layanan pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan situs
konstruksi; mengotentikasi karya seni; merancang seni grafik; pekerjaan kerekayasaan, persiapan rencana konstruksi
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pembaharuan perangkat ringan komputer; pencarian geologi; penelitian
biologi; penelitian di bidang fisika; penelitian geologi; penelitian ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten;
penelitian kosmetik; penelitian teknik; penemuan kembali data komputer; pengkajian proyek teknis pusat perbelanjaan;
pengujian dan evaluasi bahan; pengujian sumur minyak; pengujian tekstil; penyewaan komputer; penyewaan perangkat ringan
komputer; perancangan perangkat ringan komputer; perencanaan Kota; perencanaan konstruksi; perkiraan cuaca; prospeksi
minyak; riset dan konsultasi di bidang intelektual dan keamanan; saran, informasi dan bantuan dalam pengujian bahan,
penelitian mekanik, dan studi proyek teknis; survei geologi; survei lapisan dan ladang minyak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:49:52
540   EtiketDID2022050502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PONDOK BAHAR, RT 008 RW 002
KEL. PONDOK BAHAR, KEC. KARANG TENGAH
KOTA TANGERANG – PROVINSI BANTEN, Kota Tangerang, Banten

NINDYA ASTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBULI BY KEBULI JORDAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jingga, Merah, Hijau, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cacapan Asam (Sambal); Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal

kecombrang; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Sambal Andaliman;
Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo;
Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal
Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk;
Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe
tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai; Sambal tabur;
Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Saus cabai pedas (sriracha); bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bumbu
cabai; chutney mangga [sambal]; gochugaru [bubuk cabai merah]; pasta bawang putih [sambal]; sambal; sambal cabe rawit
aceh; sambal gandaria; sambal kacang; sambal pedas; saus cabai; saus cabai pedas; saus rocoto [sambal]; saus tiram
[sambal]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:51:36
540   EtiketJID2022050503

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Jeruk VII No. 9, Rt. 010/Rw. 004, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160

Tjong Li Tat
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AXIOMOTO 88 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa toko; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan

online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:56:33
540   EtiketJID2022050504

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60271

PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE

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 :

: TANAMEMAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TANAMEMAS daftar no. IDM000891458
591 Uraian Warna : emas
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

Industri Emas dan Logam Mulia; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa perdagangan emas melalui
aplikasi jual beli virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa perdagangan perak dan emas; Layanan
pertukaran uang elektronik; Layanan uang elektronik; Penyimpanan dan perdagangan emas; Pertukaran komoditas, emas,
perdagangan, moneter dan sekuritas; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang
(Barcode); jasa brankas penyimpanan untuk barang berharga; jasa brankas penyimpanan untuk logam mulia; jasa investasi
keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer;
jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara
pedagang efek; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan
online; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pemrosesan
pembayaran elektronik; layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara online;
manajemen keuangan; manajemen risiko kredit; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang
tersedia di tempat di toko ritel; perdagangan emas; pertukaran mata uang virtual elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 15:58:18
540   EtiketDID2022050505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PURI KENCANA BLOK II NO.8 JALAN RAYA MUSTIKA SARI , Kota Bekasi,
Jawa Barat

LAMI INDO MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lami (la-mi)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rak yang digantung; unit panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2022 16:03:56
No. 111003824 18/01/2022 TW

540   EtiketDID2022050508
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 29, Gong 1st Rd., Dajia Dist., Taichung City  437
Lagis Enterprise Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penjepit (pembedahan); Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Bahan penjahit luka; Filter untuk penggunaan

medis; Jarum penguji untuk keperluan medis; alat penghisap luka; aparatur bedah; elektroda untuk penggunaan medis;
gunting untuk operasi; infus set; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan
instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; retraktor bedah;
tang untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 00:31:49
540   EtiketDID2022050597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 300 Renaissance Center, Detroit MICHIGAN 48265-3000, United States of America
GENERAL MOTORS LLC

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 :

: GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT (STYLISED) & DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC untuk kendaraan; Evaporator untuk pendingin udara; lampu belakang untuk kendaraan; lampu kendaraan; lampu

untuk mobil; pemanas untuk kendaraan; tutup radiator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 12:35:45
540   EtiketDID2022050641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl sukapura rt 04 rw 01 no 91 kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40285
novia wahyu n

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Carnos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna yang di gunakan adalah merah dan putih..merah agar memiliki definisi berani dengan filosofi berani menjadi brand

ternama pada prodak nya dan warna putih sebagai warna tulisan nya agar tampak lebih tajam terlihat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Celana kerja; Celana panjang denim; Jaket Jeans; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel

panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; celana; celana bahan katun; celana chinos; celana formal; celana jins ketat seperti
legging; celana kargo; celana kasual; celana khaki; celana panjang; celana pendek; celana pendek denim; celana pendek
kargo; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana pria; celana stretch; celana untuk wanita; jaket [pakaian];
jaket denim; kaos===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 12:35:46
540   EtiketJID2022050642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI RHABAYU BLOK E NO22A, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29424
WISNU PRASETIYO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M Queen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Queen=Ratu Wanita
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 12:50:55
540   EtiketDID2022050644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalianyar IV Rt. 007-Rw. 002, Kel.Kalianyar, Kec. Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310

Sugianto Janto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUGOBIG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Baju renang; Ikat pinggang; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; T-shirt; baju; celana; daster; jaket;

jas; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; piyama; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 13:06:56
540   EtiketJID2022050645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH MOCH YASIN, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69116
ABDUL JALIL KHOLIL YASIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAFNET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Oren, dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyedia layanan internet [ISP]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 13:07:07
540   EtiketJID2022050646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL RAYA KEROBOKAN NO. 10 DESA/KELURAHAN KEROBOKAN, KEC KUTA
UTARA, KAB, BADUNG, BALI, Kabupaten Badung, Bali

PT YOO INSTRUCTOR DIRECTORY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YO! INSTRUCTOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : YO! = Merupakan suatu penamaan INSTRUCTOR = instruktur
591 Uraian Warna : Kuning #F9D64, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis ilmiah, penelitian,  dan pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan
psikologis; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang berita, ulasan,
cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa-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; Layanan perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk penggunaan algoritme untuk menghitung dan menghasilkan data untuk
aktivitas olahraga , pelatihan kebugaran, penilaian tingkat kebugaran, pelatihan kebugaran, rekomendasi kebugaran dan
penetapan tujuan; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, perangkat lunak hosting untuk digunakan oleh
orang lain untuk penggunaan algoritme untuk menghitung dan menghasilkan data untuk aktivitas olahraga, pelatihan
kebugaran, penilaian tingkat kebugaran, pelatihan kebugaran, rekomendasi kebugaran dan penetapan tujuan; Menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran elektronik;
Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran
nirkabel; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk perdagangan
elektronik; Menyediakan situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengakses, melacak
kemajuan, memantau dan menghasilkan nutrisi kalori, kesehatan, kebugaran, latihan pribadi, olahraga, dan informasi dan
pencapaian aktivitas atletik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk
digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran langsung untuk
pedagang; Penyedia penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pencarian, penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan; Penyediaan layanan
otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan
transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Platform sebagai Layanan
(PaaS); 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; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan
komersil; Software as a service (SAAS) untuk digunakan dalam merancang, pembuatan dan analisis metrik data dan laporan
di bidang kesehatan, kebugaran, tidur, nutrisi dan kesehatan; Software as a service (SAAS) yang memungkinkan pengguna
mengelola akun karyawan, menjadwalkan dan melacak partisipasi karyawan, serta memfasilitasi dan mengelola program
kebugaran dan kesehatan perusahaan; bantuan teknologi informasi kepada pihak lainnya secara berlangganan; 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; layanan hosting
infrastruktur komputer, yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer kepada pihak lain
berdasarkan langganan atau pembayaran setiap kali penggunaan; 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 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
yang memungkinkan pengguna untuk membuat katalog kebiasaan kesehatan di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness),
kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan;
menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman
pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat lunak untuk memproses
pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola
transaksi pembayaran dan pertukaran; menyediakan perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan platform
online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; 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
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;
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi;
perencanaan dan desain fasilitas olahraga; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak,
mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan
secara keseluruhan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 13:12:04
540   EtiketDID2022050647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kertoarjo 7/62, Surabaya
PT. TITIKOMA BAHAGIA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Ungu, kuning, hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus jahe [minuman]; Kopi bubuk; Kopi seduh; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Minuman cokelat;

Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es buah; es
kopi; es krim; es rasa; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; kopi; kopi instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu untuk makanan dan
minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau
diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman
dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; penyedap kopi; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak
esensial, untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; teh; teh bubuk; teh susu, berbahan dasar tanpa-
susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 13:20:17
540   EtiketDID2022050648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tirtamaya Residence 3 No.G 16-17, Sukoharjo, Jawa Tengah
ADHITYA CAESARICO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AEROSLIDES
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sol sepatu; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan

sandal; 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; kaos kaki; sandal; sandal bakiak; sandal dan sepatu
pantai; sandal jepit; sandal pelindung kaki; sandal selop; sepatu; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu dan sepatu
bot===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 13:23:17
540   EtiketDID2022050649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Danau Toba Gg. Kencana, , Kota Bandar Lampung, Lampung, 35135
PT. BIJI TUMBUH BERKEMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIJIGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; Sabun Mandi; produk sabun; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair untuk

tangan, wajah dan tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tubuh;
sabun wangi; sabun-sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 13:37:27
540   EtiketJID2022050650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pinisi Permai II No.9, RT 006/ RW 007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Livia Elizabeth Limantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : That's It
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel,

layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area
pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global;
Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara
online; Jasa periklanan online; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang
konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-
pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Order melalui online; 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; Periklanan online; Ritel online; belanja online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa retail sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu,
sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan
dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum
diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk
penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain,
kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa
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 ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir
yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko eceran yang
menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan pemasaran
online; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
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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 online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan jasa pemesanan secara
online melalui komputer; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs
web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; perdagangan online; promosi secara daring (online); toko online; transaksi komersial secara online; transaksi
komersial yang dapat dilakukan secara daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:15:10
540   EtiketJID2022050651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHM. Mansyur Gg. 3 Barat No. 5, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Podosugih,
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51111

AGUS SHODIKIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASI KULIT SUKAHATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Jingga, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Warung makan; jasa restoran dan katering; kedai ayam goreng; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang

bisa dibawa pulang; rumah makan; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:17:00
540   EtiketDID2022050652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Candi Agung E. 1 Candiasri, RT. 007 RW. 001 Karanganyar Gunung, Candisari,
Kota Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255

AGUS SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRAGON MKD + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Jamu; Jamu untuk kesehatan; MINYAK ANGIN; Minuman kesehatan

yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minyak Telon; Minyak akar lawang;
Minyak gosok; Minyak kayu putih; OBAT MERAH; Obat hisap hidung; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk
daya tahan tubuh; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Plester; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplement; balsem analgesik; ekstrak tumbuhan
dan ramuan untuk keperluan pengobatan; gurjun balsam untuk keperluan medis; jamu tradisional; kapas untuk keperluan
medis; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; makanan bayi; minyak angin aromaterapi; minyak ikan untuk
keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis; obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina; popok
bayi; salep merkuri untuk keperluan medis; salep-salep yang mengandung obat; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan obat nyamuk; sediaan obat untuk perawatan kulit; tanaman obat
dalam bentuk kering atau diawetkan; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:22:46
540   EtiketDID2022050653

Halaman 180 dari 917



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN HOKKI NOMOR 08 MEDAN, KELURAHAN PASAR MERAH BARAT,
KECAMATAN MEDAN KOTA, Kota Medan, Sumatera Utara, 20217

PT JASINDO KREASI MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GANO T
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : (HANYA SUATU PENAMAAN)
591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Pembasmi jamur; fungisida

biologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:34:12
540   EtiketDID2022050655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Candi Agung E. 1 Candiasri, RT. 007 RW. 001 Karanganyar Gunung, Candisari,
Kota Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255

AGUS SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRAGON + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Jamu; Jamu untuk kesehatan; MINYAK ANGIN; Makanan bayi;

Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak gosok; Minyak kayu putih; OBAT MERAH; Obat hisap hidung; Obat tradisional stamina pria; Obat
tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Plester; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-
sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplement; balsem
analgesik; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; gurjun balsam untuk keperluan medis; jamu
tradisional; kapas untuk keperluan medis; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; minyak angin aromaterapi;
minyak ikan untuk keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis; obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan
tradisional Cina; popok bayi; salep merkuri untuk keperluan medis; salep-salep yang mengandung obat; sediaan farmasi;
sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan obat nyamuk; sediaan obat untuk perawatan
kulit; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:35:13
540   EtiketJID2022050656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kertajaya Indah Regency E-2, RT.003 RW.001, Kel/Desa Gebang Putih, Kec.
Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur , Kota Surabaya, Jawa Timur

FLORENCE CHRISTIAWATY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCKHILLS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; Kafe-kafe; layanan bistro; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman di bistro;

menyediakan makanan dan minuman di bistro===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:35:24
540   EtiketJID2022050657
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Merpati No 22D Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Kabupaten Sleman,
DI Yogyakarta, 55282

Agung Purwoto S.T., M.B.A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kirim Paket.id + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengiriman; 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; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran paket dan dokumen
elektronik untuk orang lain; layanan pos, pengiriman dan kurir; memberikan informasi tentang pengambilan dan pengiriman
barang dalam perjalanan; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket; memberikan informasi yang
berkaitan dengan kode pos melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara pengiriman barang;
pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam perjalanan [informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran
pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pelacakan, penelusuran, dan manajemen pengiriman; pencarian dan pelacakan
orang dan barang untuk keperluan transportasi; pengambilan dan pengiriman surat; pengantaran barang; penjemputan dan
pengiriman paket dan barang; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan perjalanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:36:10
540   EtiketJID2022050658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Percetakan Negara C 553 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10570

PT. WATERPLUS CINTA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dhanu Wardhana BA.,
Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: waterplus+ & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Manajemen Usaha; administrasi usaha; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa

periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa-jasa penjualan barang; melakukan pameran dagang; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:37:16
540   EtiketJID2022050659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman malaka barat 3 a blok e 4 no 20 , pondok kelapa - jakarta timur., Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 14250

Rizky Putra Herlambang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMPELIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa platform pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam

menghubungkan aplikasi ke sistem dan perangkat perusahaan; Jasa untuk memungkinkan aplikasi untuk disebarkan melalui
jaringan online; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat
lunak di bidang aplikasi mobile; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan
otentikasi pengguna; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
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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 yang
menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya;
pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak;
pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat
lunak komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan
dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi, yang menampilkan perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API)
untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengakses, mengelola, melacak, dan menganalisis data pengguna;
perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:39:12
540   EtiketJID2022050660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sedayu City Boulevard Raya Blok E  NO. 007 - 008
RT. 003 RW. 009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta

PT. PRIMA CIPTA SELERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JULY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,

ayam, ikan; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman
kelor untuk para tamu di restoran; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:42:05
540   EtiketJID2022050661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG.Jamblang RT/RW. 009/003 kel.pangkalan kec. Teluknaga kab. Tangerang ,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15510

Bagaskara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BagasBarbershop
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Barbershop berarti tukang potong rambut
591 Uraian Warna : Abu-abu, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan tukang cukur; layanan tukang cukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:47:38
540   EtiketDID2022050662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Candi Agung E. 1 Candiasri, RT. 007 RW. 001 Karanganyar Gunung, Candisari,
Kota Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255

AGUS SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRAGON + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Jamu; Jamu untuk kesehatan; MINYAK ANGIN; Makanan bayi;

Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak gosok; Minyak kayu putih; OBAT MERAH; Obat hisap hidung; Obat tradisional stamina pria; Obat
tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Plester; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-
sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplement; balsem
analgesik; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; gurjun balsam untuk keperluan medis; jamu
tradisional; kapas untuk keperluan medis; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; minyak angin aromaterapi;
minyak ikan untuk keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis; obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan
tradisional Cina; popok bayi; salep merkuri untuk keperluan medis; salep-salep yang mengandung obat; sediaan farmasi;
sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan obat nyamuk; sediaan obat untuk perawatan
kulit; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:49:05
540   EtiketDID2022050663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420

PT. Visinema Pictures

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANJENG IBLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Film kartun animasi; Film sinematografi terbuka; film layar lebar yang

menampilkan musik dan hiburan; film sinematografi; film slide, terbuka; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; gambar dan
film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang
hiburan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:51:49
540   EtiketDID2022050664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420

PT. Visinema Pictures

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANJENG IBLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis; amplop kertas untuk kemasan; barang cetakan; kantong [alat tulis]; kantong kertas untuk kemasan; kotak alat

tulis (alat tulis); kotak kemasan kertas; majalah [majalah berkala]; majalah poster; mistar / penggaris persegi untuk
menggambar; mural dalam sifat poster; penggaris; penggaris gambar; perlengkapan sekolah [alat tulis]; poster; poster
gambar; program acara; program acara cinderamata; sampul [alat tulis]; souvenir untuk program acara; stiker [alat tulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:54:47
540   EtiketJID2022050665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420

PT. Visinema Pictures
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANJENG IBLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan

film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; film distribusi; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; melakukan acara hiburan; menyediakan fasilitas hiburan; pengeditan film; penyelenggaraan
festival film; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi;
produksi film di studio; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan
audio; produksi hiburan langsung; program acara pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 14:56:13
540   EtiketDID2022050666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Komando Lantai 3, Jalan Cipinang Indah Raya No. I, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420

PT. Visinema Pictures

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANJENG IBLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); kaos kaki; pakaian; piyama; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 15:00:17
540   EtiketJID2022050667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lempongsari II/478, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50231
Muhammad Mirza Firdaus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI MAJU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; hotel, restoran, kafe-restoran
dan layanan bar; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 15:01:32
540   EtiketDID2022050668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cikedewul RT01 RW07 Cibeuti Kawalu Kota Tasikamalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, 46182

Encep Abdul Jabar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALFATWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Huruf dan Logo Berwarna Gold, Background Berwarna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; BAJU DARI KULIT; 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; Barang-barang
pakaian olahraga; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos
kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus
kaki dan sarung tangan; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat kepala (pakaian); Jubah
mandi berkerudung; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung
kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kun (Rok Bagian Bawah); Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Meukasah (Baju); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bundo
Kanduang; Pakaian bagian bawah piyama; 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 dua potong dengan kaki
panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus
yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,
t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pelindung telinga [pakaian];
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok Jeans; Rok Luar; Rok pengantin; Tali
pinggang (pakaian); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Toro (Baju
Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki
militer; alas kaki terbuat dari kayu; 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 snowboarding; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; 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; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan
berkerudung; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol
dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; 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
yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju
one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju
tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju
zoot; band leher [bagian dari pakaian]; 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; blus [pakaian bisnis]; blus lengan
panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; bulu menjadi pakaian; celana
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dalam [pakaian]; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; chemisettes [bagian depan baju]; cleat untuk melekat pada
sepatu olahraga; dalaman jilbab; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gamis; gaun
jumper (baju hangat); gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
hakama [rok lipit untuk kimono formal]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket berkerudung; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju
selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik
(pakaian); kantong untuk pakaian; kaos/kemeja yang menyerap keringat; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju
pria; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja
empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja
kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kerah
[pakaian]; kerudung; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kuk baju; kurta (pakaian); 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 rok; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis
atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bisnis; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam kertas; pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari
kulit; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian linen; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar
untuk wanita; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pas untuk
pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; 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 one-piece; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian ruam; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian skating; pakaian ski; pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan;
pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional
Jepang; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian
untuk berselancar; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian 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, alas kaki dan hiasan
kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penutup sepatu atau sepatu boot yang
pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak
tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; pompa [alas kaki]; pullover berkerudung; rajutan [pakaian]; rok;
rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok rajut; rok tabung; sabuk kulit
[pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi rajutan;
sepatu bersepeda; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot
untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal;
sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak
untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; sepatu tap; sepatu tenis; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan
pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian); syal dan jilbab;
tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu
sepak bola; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; waraji [Alas kaki Jepang
terbuat dari jerami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 15:04:36
540   EtiketJID2022050669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Candi Agung E. 1 Candiasri, RT. 007 RW. 001 Karanganyar Gunung, Candisari,
Kota Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255

AGUS SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DRAGON + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

Administrasi kantor; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan
farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi;
Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); 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 fungsi kantor dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengannya; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Organisasi bisnis
kantor; Pencatatan perusahaan; fungsi kantor; jasa penjualan obat-obatan; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha
dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan ritel atau grosir
untuk obat-obatan; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; management kantor; manajemen bisnis perusahaan; promosi
usaha; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 15:16:03
540   EtiketJID2022050670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Candi Agung E. 1 Candiasri, RT. 007 RW. 001 Karanganyar Gunung, Candisari,
Kota Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255

AGUS SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRAGON + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Industri pembuatan gula; Jasa industri obat dan hasil-hasil farmasi; Jasa industri produk farmasi; Jasa memproduksi jenis

susu, makanan bayi, makanan yang mengandung susu bayi, makanan tambahan untuk bayi dan orang dewasa, bubur bayi,
bubur susu bayi, sereal dan suplemen; Jasa memproduksi makanan dan minuman; Jasa pabrik pembuatan bir; Jasa
pembuatan minuman beralkohol/minuman keras; Jasa pengemasan makanan dan minuman; Jasa pengolahan kakao; Jasa
pengolahan makanan dan minuman; Jasa pengolahan/pembuatan roti-roti dan kembang gula; Layanan produksi (produsen)
minuman tidak beralkohol sesuai pesanan (kontrak); Manufaktur papan periklanan sesuai pesanan; jasa manufaktur; jasa
pembuatan garam olahan untuk keperluan memasak; pembuatan biofarmasi khusus; pembuatan obat-obatan; pembuatan
produk khusus untuk industri farmasi, kimia dan makanan dengan mengompresi dan memadatkan bubuk dan butiran;
pengobatan bahan biofarmasi; pengolahan bahan biofarmasi untuk orang lain; produksi anggur untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 15:32:07
540   EtiketDID2022050671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl H Saidi IV No.19, Cipete Selatan - Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12410

Refida Herastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kaset70an
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Orange, Pink, Ungu, Biru, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===program acara; program acara cinderamata; souvenir untuk program acara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 15:45:51
540   EtiketJID2022050672

730 Nama Pemohon : Dwi Yustiani
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Alamat Pemohon : Jl. Dewata I No.7A Sidakarya, Kota Denpasar, Bali, 80224
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POPOPETO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Oranye dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 16:17:37
540   EtiketDID2022050673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MAHKOTA REGENCY K2/22 RT. 007 RW. 008 KEL. SIRNABAYA KEC.
TELUKJAMBE TIMUR, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

ANATA LIHACHA

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 :

: D'OSWALD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, warna emas (gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan

kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik;
Kapas wajah untuk kosmetik; 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; 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 pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion
dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up
remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (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; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik
dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah;
Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Sabun, 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 tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan 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
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surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum
untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan;
Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah
bercukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; 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 keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
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 tubuh
dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter
(kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik 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 tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk
pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik yang digunakan 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; krim; krim after-
shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion
penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan
meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim
kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata
untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit;
krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih
non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; 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 setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion 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
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matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; 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; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan
kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih 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; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk
krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah
untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun
antiperspirant; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun
wangi; sabun-sabun; 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 perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari
sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan 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
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan 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; 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; 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

16/07/2022 16:33:33
540   EtiketDID2022050674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Ploso Babat KM. 3  No. 90 Desa Kedungdowo, Jombang, Jawa Timur,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61453

PT. SEKAR AYU SENTOSA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Biosa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, Emas dan Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;

gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pelembab anti-
penuaan; perekat untuk keperluan kosmetik; sabun antiperspirant; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; semprotan antistatik untuk pakaian; susu almond untuk keperluan
kosmetik; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 16:39:00
540   EtiketDID2022050675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOK DUKUH MAJA RT. 002 RW. 001 KEL. WERAGATI KEC. PALASAH,
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

DR. EVA SUPARTINI

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 :

: EVARA QUEEN'S BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Penamaan merek “EVARA QUEEN’S BEAUTY” tersebut di atas memiliki makna yang diambil dari
bagian nama Pemohon sendiri yakni: DR. EVA SUPARTINI.

591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan

kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik;
Kapas wajah untuk kosmetik; 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; 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 bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion
dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up
remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (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 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); Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan;
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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
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Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; 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; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis
hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk
perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab,
lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk sabun;
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 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; 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]; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk
mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik 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 vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-
iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-
obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
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keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion 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 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 tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
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; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna 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 almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; 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 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 kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan
kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (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 rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-
sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun
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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; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
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591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; 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: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko
Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran yang
menjual peralatan listrik rumah tangga; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko penjualan barang
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elektronik baik secara online ataupun secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 17:18:05
540   EtiketJID2022050677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha KNS Building Lantai 2, Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC 5-6 No A, Kelapa
Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, 14240, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240

PT Panca Mantra Jaya, Dilip Rupo Chugani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VeganKu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

Elektronik; Agen penjualan; 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 kios
makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa perdagangan besar alat listrik;
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; Konsultan Niaga;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran dan
promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain,
dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan
toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen bisnis dan
pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pemrosesan
pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis
dan fungsi administrasi dan kantor; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan untuk orang lain melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk
tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko minuman non-alkohol; Toko
minuman panas dan dingin; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; bantuan
administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir
untuk untuk teh dan kopi; jasa grosir dan eceran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan
sumber daya); jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan
minuman beralkohol dan tidak beralkohol; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa
dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan
untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); layanan 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; layanan periklanan dan manajemen penjualan; minimarket; nasehat
manajemen; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penyebaran bahan-bahan
jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi
komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian
terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); promosi penjualan;
proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 17:35:16
540   EtiketDID2022050678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Medayu Utara 7 tengah no 14 rt/rw 003/011, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60295
Yeyen Eka Kristinasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Blissbeau
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : emas, putih dan hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; deodoran untuk perawatan tubuh; krim anti-penuaan untuk

keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun untuk perawatan
tubuh; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 18:14:10
540   EtiketDID2022050679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. UNTUNG SUROPATI NO. 2, RT. 002/RW. 008, KEL. CIMONE JAYA, KEC.
KARAWACI, Kota Tangerang, Banten, 15116

RIRIN APRINA

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 :

: DENVER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DENVER = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Peach
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 18:14:57
540   EtiketDID2022050680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cibubur Residence, Blok F7 No.8, Jl. Alternatif Cibubur No.KM. 2, RT.001/RW.018,
Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat 17433, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17433

Reni Sulastri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RENDANG UNIKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Tua dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk olahan daging sapi; daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 18:15:28
540   EtiketDID2022050681

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CENGKLIK RT.001 RW.019 KELURAHAN NUSUKAN, BANJARSARI,
Dian Untoro
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SURAKARTA, 57110, JAWA TENGAH, INDONESIA, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57710

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Metrisis Solo Abadi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : "Metrisis" diambil dari kata metric yang memiliki arti sebuah pengukuran. Dengan nama tersebut, setiap
produk dengan merek Metrisis merupakan sebuah alat pengukur dengan presisi yang tinggi. Icon di
sebelah kiri merupakan representasi skala pengukuran.

591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 20, 9, 10, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; mistar / penggaris untuk

menggambar; mistar / penggaris untuk merancang===
===tempat tidur rumah sakit===
===Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Aplikasi atau Sistem
informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu
digitizer; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat ukur]; Penggaris/ mistar siku atau kotak
untuk mengukur; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk;
Timbangan fitness; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); alat dan instrumen
ukur listrik; alat pengukur presisi; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur tinggi badan; alat ukur untuk
digunakan di bidang otomotif; busur derajat [alat ukur]; instrumen pengukur presisi; jangka sorong (alat ukur); meter jarak laser
menjadi alat ukur; penggaris [alat ukur]; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; timbangan Dapur; timbangan bayi;
timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital
portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan
listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan
untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan===
===Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan
dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk
peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Lampu untuk keperluan medis; Lampu
unutk keperluan medis; Mesin dan peralatan medis; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Peralatan dan instrumen
medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Sensor untuk keperluan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan
medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tongkat penopang
untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga untuk orang-
orang cacat; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah yang
dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk
penyandang cacat; frame berjalan bagi penyandang cacat; instrumen medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kerekan
cacat; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu untuk
tujuan medis; meja resep untuk penggunaan rumah sakit; panas lampu untuk tujuan medis; pejalan kaki untuk penyandang
cacat, pasien dan orang tua; pemeriksaan medis lampu; penghangat bayi untuk penggunaan medis; peralatan dan instrumen
medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu
unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah
sakit; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis===
===bantal kursi roda; bantalan kursi roda; kursi roda; kursi roda anak; kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk penyandang
cacat dan orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi roda bertenaga listrik; kursi roda listrik; kursi roda manual; kursi roda
olahraga; lengan sisanya untuk kursi roda; motor kursi roda; power recliner back assemblies untuk kursi roda; punggung kursi
roda; roda kursi roda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 18:17:32
540   EtiketDID2022050682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEMBT. GAMBANG I NO. 69, RT. 001/RW. 001, KEL. PEJAGALAN, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

CHRISTINE

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 :

: SKINTINERY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SKINTINERY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 19:14:54
540   EtiketDID2022050683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lolongok GG. Mutiara Rt.004 Rw.003 Kel. Empang Kec. Kota Bogor Selatan. Kota
Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, 16131

NAWAF ASKAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUNGFIT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, KUNING, HIJAU DAN UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Ekstra herbal untuk tujuan medis;

Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal
kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; Obat
tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen herbal organik dan non-organik; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan
medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal
untuk keperluan medis; minuman obat herbal; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan
berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina; 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

16/07/2022 19:15:56
540   EtiketDID2022050684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lolongok GG. Mutiara Rt.004 Rw.003 Kel. Empang Kec. Kota Bogor Selatan. Kota
Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, 16131

NAWAF ASKAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TROMBOLIFE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, COKLAT, HIJAU, KUNING, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Ekstra herbal untuk tujuan medis;

Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal
kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; Obat
tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen herbal organik dan non-organik; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan
medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
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herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal
untuk keperluan medis; minuman obat herbal; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan
berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina; 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

16/07/2022 20:05:31
540   EtiketJID2022050685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jamblang 1 Utara No. 6-G, Rt. 003-Rw. 002, Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

Fredy Siswanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pondok Singkawang + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Restoran; kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 20:30:11
540   EtiketDID2022050691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan Kosambi Permai Blok O Nomor 10, Desa/Kelurahan Belimbing, Kec.
Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15212, Kota Tangerang,
Banten, Pergudang

PT YLT TEKNOLOGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Maulida S.H.
Jl. AMD Manunggal V No. 63, Petukangan Utara, Jakarta   Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YLT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, merah, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Al-Qur`an (Tercetak); Alas meja; Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis
menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Alat-
alat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Album untuk stiker; Alkitab; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan
pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari
bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali
pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang
terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk
menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
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[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas,
karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Bahan
pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku
kecil; Bahan penutup untuk majalah; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk
keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan
kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih,
kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang
dapat dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang
terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang
cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel
grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi
untuk permainan; Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas
sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat
kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil,
pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah,
buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari
karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku
catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur,
kalender, katalog; Bendera iklan; Berita berkala; Berita berkala, brosur, pamflet, dan jadwal pertandingan yang terkait dalam
bidang bola basket; Bola dunia; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang
musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Brosur komputer; Brosur-brosur;
Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat
yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan
fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas
hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase;
kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot;
novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil;
stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas pelajaran; Buku catatan;
Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian; Buku panduan
referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Buku-buku nota yang
dapat direkatkan; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan penghapus; Catatan terima kasih;
Daftar (barang cetakan); Daftar laundry tercetak; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Desain gambar yang
dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen yang dicetak; Dokumentasi computer dalam bentuk
cetak; Fibre tipp maker; Film laminating (alat tulis); Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Foil, bukan logam untuk
pengemasan makanan; Folder Manila; Folder dokumen; Form perjanjian; Formulir; Formulir bisnis cetak; Formulir yang
dicetak; Gambar kalkir [dekalkomania]; Grafik/bagan; Grafis (barang cetakan); Handuk tangan Kertas; Hasil cetakan; Hiasan
dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan peliharaan;
Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang Cetakan); Isolasi kertas; Jekrekan; Jepitan kertas;
Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas; Kain pembersih yang terbuat dari bahan
tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk
pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan;
Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan
rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk
membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan biodegradable; Kantong sandwich; Kantong untuk membawa
belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kardus tahan air; Karet gelang untuk keperluan rumah
tangga; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga, yang disisipkan di
bagian dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu diskon, selain bersandi atau magnetic; Kartu
hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama; Kartu peringatan tidak diganggu dari karton;
Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Karung kertas untuk pembungkus; Kawat Spiral Kalender; Kertas;
Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; Kertas catatan; Kertas
cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau

Halaman 201 dari 917



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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2022 23:24:56
540   EtiketJID2022050706

730 Nama Pemohon : arif hidayanto
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Alamat Pemohon : jl. imam bonjol , Kota Metro, Lampung, 34111
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REFIRA INTERIOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain interior bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 15:05:34
540   EtiketDID2022050728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Kawi Permai Blok B/02, Kramatwatu. Serang, Kabupaten Serang, Banten,
42161

Rina Novia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anesthesia By Novia
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan hitam font Ink Jazz
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas 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 dilapisi dengan lilin); Tas,
tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan,
dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi,
tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus);
dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan];
dompet kecil [tas]; dompet kopling kecil [tas]; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi [tas]; dompet malam [tas tangan]; dompet
malam [tas]; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; klip yang dijepit di bagian luar tas
atau dompet sebagai aksesori dekoratif; 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]; tali untuk dompet [tas]; tas
dan dompet kulit; tas tangan kecil [dompet]; tas tangan, dompet dan dompet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 15:45:32
540   EtiketDID2022050729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingk. Cibulan RT. 005/RW.004, Kota Banjar, Jawa Barat, 46311
LANANDA PELUCIDA, LANTANA PERUVIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARIMAKE ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Putih pada Huruf KARIMAKE ID melambangkan
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kejujuran, Background berwarna hitam melambangkan keadilan
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah;
Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat
untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju
Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis;
Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal
gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat
untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai
pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Busana Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok,
celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping;
Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster
anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; 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); Masker wajah
[busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola
Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian
Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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,
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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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari 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
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untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim;
cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar;
celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan;
celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana
kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana
khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga
kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana
panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana
panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik;
celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana
pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby;
celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk
anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana
popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang
menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi
kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys
[bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun
koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian
luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian
tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel
pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono
penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian
dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat
pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket
bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual;
jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas];
jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang;
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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 kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis;
kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun;
kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak
kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset
menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum
Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang
dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan
anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita;
lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging
[celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging
pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh
[garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran
sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots
[pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain,
kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim;
mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga;
mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria;
mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan
celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi
pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur
Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-
simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain
atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts;
overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian
atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain
one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung
untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
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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; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya
Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang
tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu
bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama
bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama
untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba;
puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte;
rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf;
rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi
berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat
dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal;
sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus;
sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal
pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan
bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung
tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard;
sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung
tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat
dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang
untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu
atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola
voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu;
sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing;
sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu
bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup
baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu
creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu
dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot;
sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu
kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan
kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu
lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu
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pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda;
sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu
ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis;
sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu
untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria;
sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal
sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit
asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan
untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 16:53:22
540   EtiketJID2022050731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Desa Bujel, Bujel GG I, RT002/RW 002, Kecamatan Mojoroto,  Kota Kediri  , Kota
Kediri, Jawa Timur

Riky Permana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipa Kurniyantoro S.H.
Jalan Sukarno-Hatta 101 B, Kabupaten Kediri

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEH BRONTOSENO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, merah, kuning, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman;

Kafe kopi; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 17:10:10
540   EtiketDID2022050732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERGUDANGAN OCEAN PARK BLOK LGB KAVLING 33 RT. 002 RW. 006
KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. PAGODA JAYA ABADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEST TO BESTIE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Tutup kepala; alas kaki; bra; dasi; kaos kaki; pakaian; pakaian untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 17:11:31
540   EtiketDID2022050733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERGUDANGAN OCEAN PARK BLOK LGB KAVLING 33 RT. 002 RW. 006
KOSAMBI TIMUR, KOSAMBI, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. PAGODA JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAMISO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arsip dokumen; Map [alat tulis menulis]; alat tulis kantor; buku; buku catatan; kertas pembungkus; kertas*; kuas tulis;

mistar / penggaris untuk menggambar; pena; penjepit kertas; pensil; staples untuk kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 17:26:42
540   EtiketJID2022050735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cigebar Rt.003 Rw.002 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsoang , Kabupaten Bandung
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40287

ARIFIN ABDUL MAJID SURYADILAGA, S.sos.,MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APDESI ASSOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU, KUNING, EMAS, MERAH, BIRU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Organisasi masyarakat yang bergerak

di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 17:42:03
540   EtiketDID2022050736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JELAMBAR RAYA GANG O No 7 RT 003 RW 002  KELURAHAN JELAMBAR
BARU, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

SUTRASTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MicroVoice
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan warna putih dan dasarnya warna hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; equalizers [peralatan audio]; microphone
listrik; power amplifier profesional; speaker nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 17:57:42
540   EtiketDID2022050737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SONO RT.002 RW.004, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
PT. JANMULYO SAKTI ABADI, DJUWARTO TEGUH NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JISCHEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU GRADASI DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kimia untuk pembersih; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada

mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia pembersih cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia untuk
pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan pengemulsi, pendispersi, pelarut dan pembasah; cairan kimia pembersih,
mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan kimia untuk pembersih karburator; dispersan minyak; kimia
pembersih mesin otomotif; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; pembersih carbon untuk mobil;
penghancur/pembersih kerak karbon; produk pembersih mesin berbahan dasar kimia; sediaan kimia untuk pembersih rem;
sediaan pendispersi; surfaktan; surfaktan untuk keperluan industri; surfaktan untuk penggunaan manufaktur dan pengolahan
air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 18:08:03
540   EtiketJID2022050738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. R. Sukamto No. 30 AB, RT/RW: 042/008, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur Tiga, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30114

CHINTAMI ANDRI WIDODO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLANET BIRU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa penyewaan villa; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;

layanan hotel, bar dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 18:09:08
540   EtiketDID2022050739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gajah Mada No. 188, Apt. Green Central Adeni, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11120

TOMMY ADMADIREDJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IZUMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Ats / otomatis genset; Dinamo genset; Silent box genset; generator listrik; generator listrik portabel; pemanen untuk
pertanian; pompa diesel; pompa udara bertekanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 18:12:19
540   EtiketDID2022050740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Zhejiang Sheng Taizhoushi, Jiaojiangqu Jingzhonglu 999, China
LIN YUNJIAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUNZHONGJIAOYAN
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 18:14:34
540   EtiketDID2022050741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Tunas Bizpark D-15 Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau,
Kota Batam, Kepulauan Riau, 29464

PT. MES TEKNOLOGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VMES 4.0
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 18:16:43
540   EtiketDID2022050742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 401, 402, 403, 405, 4th Floor, Block A, Jinwangjiao CASA Mansion, No. 7 Zhongyue
Road, Qingxiu District, Nanning, Guangxi, China, 530025

GUANGXI JINGLOU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LYDIMOON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : The mark consist of wording “LYDIMOON” in a stylized form
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelangsing (kosmetik); Minyak essensial; Sampo; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan perlindungan dari

sinar matahari; anti keringat (pembersih badan); butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; krim kosmetik; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim penghilang bulu; masker kecantikan; pasta pemutih gigi; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 18:18:16
540   EtiketDID2022050743

730 Nama Pemohon : PT. MANGGALA INDO TRADING
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Alamat Pemohon : Jl. Raya Serpong Km. 8 No. 11B, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15325

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAYE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Genteng; HUBUNGAN MIRING UNTUK ATAP; JEBAKAN (KATUP) SALURAN PEMBUANGAN BUKAN LOGAM ATAU

PLASTIK; Melamin triplek untuk bangunan; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PVC (Polivinil
klorida); Pipa pembuangan bukan dari logam; atap dari batu; atap sirap; atap, bukan dari logam; besi siku, bukan dari logam;
bitumen; dinding pvc; genteng, bukan dari logam; lantai parket; lantai ubin, bukan dari logam; lantai, bukan dari logam; lapisan
semen tahan api; lembaran penutup atap; panel bangunan, bukan dari logam; papan kayu; papan kayu lapis; papan lantai
parket; papan lantai, bukan dari logam; papan triplek; papan vinil pembentuk lantai; pelapis bitumen untuk atap; penutup atap,
bukan dari logam; pipa air, bukan dari logam; produk bitumen untuk bangunan; semen asbes; semen*; tiang listrik, bukan dari
logam; tiang, bukan dari logam, untuk saluran listrik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin, bukan dari logam, untuk
bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 19:17:59
540   EtiketJID2022050744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. K.H Wahid Hasyim No 32, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78243

Rizkaully Permatasari Fitrianingsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Senyum Dental Centre
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pusat Layanan Gigi
591 Uraian Warna : Biru dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; bantuan gigi; kedokteran gigi; layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi; layanan

kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik gigi; layanan pemutihan gigi; 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; perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 19:23:38
540   EtiketJID2022050745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PRM. SUNSET GARDEN Kav-C1, Jl. Pura Mertasa RT/RW:.000/000, Kel.
Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Kota Denpasar, Bali

S. RUDY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIK TOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan jam dan instrumen horologis dan kronometrik lainnya; perbaikan atau

pemeliharaan jam dan arloji; perbaikan dan pemeliharaan perhiasan dan jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 19:32:44
540   EtiketD302022050746
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SMP PGRI RT/RW. 013/000 KELURAHAN KOBA KECAMATAN KOBA,
Kabupaten Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung, 33149

RUDINI BRIGHT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VANKA BILLITON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; T-shirt lengan panjang; atasan rajut; baju rajut; blus lengan panjang;

celana kasual; gaun seremonial untuk wanita; ikat pinggang; jaket [pakaian]; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket ringan;
kemeja kancing; kemeja lengan panjang; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; 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; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk
pria; sarung tangan rajutan; sepatu bayi rajutan; sepatu renda; sepatu santai; sweater katun; sweater leher kru; syal renda;
topi rajut; topi rajutan; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/07/2022 20:54:32
540   EtiketJID2022050748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEJUANGAN NO. 2, RT. 010/RW. 010, KEL. KEBON JERUK, KEC. KEBON
JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

RENNY NARVATINA

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 :

: MIRACLE SEOUL AESTHETIC BY RENNY LEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MIRACLE SEOUL AESTHETIC BY RENNY LEE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan sulam alis; implantasi rambut; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; layanan

cryotherapy; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan saran
medis di bidang dermatologi; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; operasi plastik; perawatan laser
kosmetik rambut yang tidak diinginkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 00:22:26
540   EtiketDID2022050759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cipedes Tengah II no.42, Kota Bandung, Jawa Barat
Gyda Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIJAP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan dengan bahan dasar terigu;

makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan siap saji
berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan
cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Mie; Mie Asia; Mie Keriting; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering
(organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie segar; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang
didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan,
atau sayuran; Mie yang terbuat dari Singkong; Nasi, pasta dan mie; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
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dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie ayam; mie bebas gluten; mie gandum; mie goreng; mie
instan; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie,
dimasak atau tidak dimasak; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 01:57:28
540   EtiketDID2022050760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Pajajaran KPR Selosari Blok L/11 RT. 005 RW. 008 Kel/Desa Selosari, Kec.
Magetan, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur  , Kabupaten Magetan, Jawa Timur,
63313

dr.IMROATUL ULYA, Sp. DV

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LYL
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner 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
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badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim 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, 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
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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; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 05:24:39
540   EtiketDID2022050761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kenari Golf VI No. 53 BGM PIK, Rt. 006, Rw. 006, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

ANDY SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAVIT & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Pakaian olahraga; blazer; gamis; jas; kaos; kaos kaki; kemeja; manset; pakaian; rok; sandal; syal; topi; tunik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 05:43:37
540   EtiketJID2022050762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kenari Golf VI No. 53 BGM PIK, Rt. 006, Rw. 006, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

ANDY SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAVIT & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HAVIT Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Emas dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Penjualan pakaian,; Periklanan online; Toko pakaian ritel; Toko sepatu; Toko yang menjual

pakaian; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; toko; toko grosir; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 06:30:26
540   EtiketJID2022050763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Drojogan RT 005 RW 003 Desa Bumirejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
JUNIYAR JAIS SUBIYATTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROTI GEMBONG GEMBUL + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, COKELAT MUDA, DAN COKELAT TUA
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
untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake,
perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 07:16:43
540   EtiketDID2022050764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Swadaya I RT/RW 0016/009, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Sarah Fauziah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Wow Booze
566 Arti Bahasa : wow berarti wah , booze berarti minuman,  .com berarti ranah internet tingkat teratas yang dipakai

sebagai nama domain internet.
591 Uraian Warna : kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman beralkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 07:21:25
540   EtiketDID2022050765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TANJUNG SARI NO.01 RT.003/008 KEL. BANSIR LAUT, KEC. PONTIANAK
TENGGARA, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

HARDRIANUS FERIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INFINITEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daster tidur; Pakaian Tidur; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; baju batik; kaftan batik (pakaian); kebaya batik

(pakaian); piyama; piyama untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 07:29:44
540   EtiketDID2022050766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN RADEN INTAN KAV. 609 RT. 03 RW. 04 KELURAHAN ARJOSARI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65126

JOKO PRATOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVAJAHE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman sari buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 07:40:14
540   EtiketDID2022050767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau I/27 001/011 Bancarkembar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
53121

Henricus Hardoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gonola + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 07:43:02
540   EtiketDID2022050768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mediterania Boulevard Flourence 1 no.55 rt 011/007 Kel. Kapuk Muara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Beby Natalie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZANELA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-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
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,
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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

18/07/2022 08:10:42
540   EtiketD122022050769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Meratus Residence No. C4 Tanjung Selatan RT. 17 Kel. Mabuun Kec. Murung
Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571

MAISAROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wilian Food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 08:29:27
540   EtiketDID2022050770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ngaluran 02/02 ngaluran karanganyar demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
m ridwan wijanarko
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59582
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sasun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijjau, putih, merk
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 08:34:12
540   EtiketDID2022050771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRESNO 35 RT. 10 RW. 01, KELURAHAN POLEHAN KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65121

DENY TRISTIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IQRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU MUDA, PUTIH, HIJAU, BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 09:44:09
540   EtiketD022022050784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RUKAM NO. 77 , Kota Binjai, Sumatera Utara
MICHAEL CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TPI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===yuba [kulit tahu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 09:45:37
540   EtiketDID2022050785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulo Mas Barat V /20 RT 012 / RW 012 Kayu Putih, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

Melina Sutanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOYO ROYO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 16, 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat
kemasan, wadah dan boks; Plastik seal cup; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton
dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bungkus gelembung
plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik
pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk pembungkus; film
plastik untuk pembungkus makanan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong penyimpanan
makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong
plastik PP; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan
rumput dan daun; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan
pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan
rumah tangga; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok
gulungan film plastik untuk makanan kemasan; tas belanjaan dari kertas atau plastik===
===Karung plastik; Tali pengikat plastik; ikatan plastik untuk penggunaan rumah atau kebun; jaring plastik poliester untuk
barang kemasan; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; rafia; tali polypropylene untuk mengamankan bundel; tali
polypropylene untuk mengamankan bundel besar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 09:45:39
540   EtiketDID2022050786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mardingding, RT. 000, RW. 000, Kel. Mardinding, Kec. Mardingding, Kabupaten
Karo, Sumatera Utara, 22165

Kolaliandri Ginting

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kurenza
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pompa air  ; pompa air bensin; pompa air dc; pompa air diesel; pompa air listrik; pompa air untuk kolam renang; pompa air

untuk mandi; pompa air untuk mesin pancang; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa air untuk pemandian spa;
pompa air untuk unit penyaringan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:00:25
540   EtiketDID2022050788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN MANADO PERMAI BLOK H-B NO.2, RT 000 / RW 002, KEL.
BENGKOL, KEC. MAPANGET, Kota Manado, Sulawesi Utara

SISCA SEISY RAMBITAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLINESS
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; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik fungsional; Kosmetik

highlighter; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; 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 wajah;
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; Sabun; Sabun Mandi; Sabun
cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi
udara; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan
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(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); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak; bedak
bayi; bedak krem; bedak mandi; 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); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak;
dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi kosmetik; gel kosmetik;
gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis,
pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-
medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; krim;
krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim
masker tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim pencukur; krim rambut; krim sepatu; krim tangan; krim tangan
kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wangi; lipstik; losion; losion  untuk kulit;
losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker
kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih
jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker
wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak 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; patch jerawat kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih karpet dengan pewangi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan;
pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam
bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
kulit; sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep
kosmetik; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar
kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum wajah; 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; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:03:35
540   EtiketDID2022050789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O.Box 7011, GMG Building, Umm Hurair Rd, Oud Metha,  Bur Dubai, Dubai, UAE
Farm Fresh (L.L.C.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erika Rosalin S.H., M.H.,
PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion
Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan Timur, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARM FRESH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es (air yang dibekukan); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kopi, ekstrak kopi, teh,

kakao dan penggantinya; Nasi, pasta dan mie; Roti, kue pastry dan gula-gula; cokelat; cuka, saus dan bumbu lainnya; es krim,
sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gula, madu, sirup; ragi, baking powder; tapioka dan sagu; tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:04:22
540   EtiketDID2022050790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Indofood Tower Lt12, Jl Jend Sudirman Kav 76-78 , Banten, 12910
PT UICCP INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI SUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja

atau rak tampilan produk; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan promosi
dan iklan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; cetakan bergambar; foto-foto; kertas
pembungkus; kertas yang sekali pakai; kotak hadiah dari kertas; label dari kertas; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; majalah poster; materi pemasaran dan
promosi dalam bentuk cetak; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang;
poster gambar; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tas hadiah dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:05:11
540   EtiketDID2022050791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pertanian IV No 14 E Atsiri Permai Pertanian, Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede,
Kab. Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16920

DWI UTAMI, PUTRIANA DYAH AYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUBAR (BUBUR BARBAR)
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:06:31
540   EtiketDID2022050792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; Bahan kimia untuk solder; Bahan-bahan kimia;

Dempul; Kimia untuk pembersih; Lem PVC; Lem epoksi / lem besi; Lem-lem untuk keperluan industri; Pencegah kerak ketel;
Pupuk untuk keperluan pertanian; Sari manis, biang gula; Sediaan kimia untuk keperluan industri; Sediaan untuk memadatkan
(tempering) dan mematri (solder); Zat kimia untuk pertanian; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pengolahan bahan
bakar; aditif pelumas; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia untuk digunakan dalam dekontaminasi situs yang
tercemar; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia
untuk pendingin radiator; cairan hidrolik; cairan kimia pencegah karatan; cairan pendingin untuk digunakan dalam pengerjaan
logam; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing ink); damar wangi untuk ban; damar wangi
untuk kulit; kimia pembersih mesin otomotif; komposisi kimia untuk pelapisan logam; lem kayu untuk keperluan industri;
minyak rem; penghancur/pembersih kerak karbon; perekat untuk keperluan industri; plastik yang belum diproses; plastik yang
belum diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; pupuk dari kotoran
burung; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah; sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan dan
pembuatan kertas; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk menghilangkan karat; sediaan
kimia untuk pemadam api; sediaan kondensasi kimia; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor];
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sediaan pengerasan logam; siklamat; silikon; silikon untuk keperluan industri; soda abu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:07:04
540   EtiketJID2022050793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sultan Adam, Komplek Bumi Graha Lestari,Sungai Miai, Banjarmasin Utara,  Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

CV. DR AESTHETIC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DR AESTHETIC CLINIC + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kulit; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan

konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan pengawasan di
bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan perawatan kulit; Layanan
perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan totok wajah; Salon perawatan kulit; jasa klinik; jasa konsultasi
kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang
paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan dermatologis untuk merawat kondisi
kulit; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang
pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konsultasi diet; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan medis untuk
perawatan kanker kulit; layanan pengencangan kulit laser; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut;
layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran
gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; pengangkatan laser dari varises; perawatan laser kosmetik
kulit; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:11:00
540   EtiketDID2022050794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gemuruh RT 01 RW 02 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53471
Herrina Indri Hastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Java Dieng Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kopi Java Dieng
591 Uraian Warna : hitam, putih, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk es krim; Es krim buatan; Es krim
buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam),
yaitu, makanan penutup es krim; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Gulagula
beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Minuman es krim; Minuman es krim; Produk-
produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Saus untuk es krim;
Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti es krim berbahan dasar
kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bahan pengikat untuk es krim; bubuk
untuk membuat es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; campuran es krim; es krim; es krim; es krim; es
krim; es krim; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dan produk es
krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es
krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim gateaux; es krim mochi; es krim mochi; es krim soft-
serve (hidangan penutup); es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim sundae; es krim susu; es krim susu;
es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es krim, sorbet dan es lainnya
yang dapat dimakan; gelato; ice cream bars [gula-gula]; kue es krim; kue es krim; makanan penutup es krim; makanan
penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; pengganti es krim; pengganti es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa makanan
untuk digunakan dalam membuat es krim; sandwich es krim; sandwich es krim; saus untuk es krim; saus untuk es krim;
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taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; wafer es krim; wafer es krim; zat
pengikat berbasis pati untuk es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim.; Bubur dengan bahan dasar susu untuk
makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan
susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi
buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong
tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi
durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang
tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi
yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman Kopi
Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman dengan
bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90
ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi;
Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim];
bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran
kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu
panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi;
ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi,
terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi
beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar
kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk
kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa
kopi jahe (moringa coffe ginger); teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:11:54
540   EtiketDID2022050795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jambula RT 009 RW 001, Jambula, Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara,
97751

Marsiyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Amuy ベーカリー + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ベーカリー berasal dari bahasa jepang yang berarti bakery (toko roti)
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan

pengemasan; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; film dan
tas untuk pembungkus dan pengemasan     ; 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

18/07/2022 10:14:11
540   EtiketDID2022050796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Kartika Jaya No. 21, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13820

Hatsyah Muda Gautama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAMBANG HOME ELECTRIC SAVER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bambang Home Electric Saver adalah sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Biru, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Panel Kapasitor Bank; Pengontrol pasokan energi listrik; Peralatan

untuk mengukur konsumsi energi listrik; Perangkat pengendali listrik; Perangkat pengubah arus (listrik); Stabilizer listrik; alat
listrik untuk mengontrol; alat pengatur, listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; kapasitor elektrolitik terpolarisasi yang elektroda
anodanya terbuat dari aluminium foil murni dengan permukaan terukir; kapasitor listrik; komponen listrik dan elektronik;
peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen
energi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:14:53
540   EtiketDID2022050797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. PAPAR SELATAN RT 001 RW 001 DS. PAPAR KEC. PAPAR KAB. KEDIRI,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

UMAR AGUS SATRIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALUVY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman sari kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:15:07
540   EtiketDID2022050798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.MESJID AL-FIRDAUS NO.13, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371
BAINA DWI BESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GET WELL SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MENYEMBUHKAN KULIT
591 Uraian Warna : PUTIH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Losion perawatan kulit; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;

Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-
medis; gel-gel perawatan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; losion
susu untuk perawatan kulit; lotion perawatan kulit kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; susu pembersih untuk perawatan
kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:17:31
540   EtiketDID2022050799

730 Nama Pemohon : Farm Fresh (L.L.C.)
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Alamat Pemohon : P.O.Box 7011, GMG Building, Umm Hurair Rd, Oud Metha,  Bur Dubai, Dubai, UAE
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erika Rosalin S.H., M.H.,
PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion
Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan Timur, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARM FRESH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan dan minuman untuk hewan; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar,

bumbu segar; hewan hidup; malt; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; tanaman
dan bunga alami; umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:18:15
540   EtiketDID2022050800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Lippo Mall Kemang Village, JL.Kemang VI No.6, Bangka, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

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 :

: STYLES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Fuschia, Oranye, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak seluler

yang dapat diunduh; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan
dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi,
organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang
berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; alat penyimpan data komputer; aplikasi (perangkat
lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk digunakan
sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema
bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh [perangkat lunak]; komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh);
perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi
produk dan jasa; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; program komputer (perangkat
lunak yang dapat diunduh); program pengoperasian komputer terekam; publikasi elektronik; publikasi elektronik yang dapat
diunduh; transistor [elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:19:56
540   EtiketDID2022050801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Katamaran Indah 3 No.16 Kel.kapuk Muara Kec.Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

CHRISTINA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Koozies DAYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MAROON;PINK SALEM
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas organizer; Tas pinggang; Tas-tas; dompet; dompet kulit

imitasi; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet saku; kerangka tas tangan; koper berpergian; koper kecil; kotak atau
dompet kunci [barang kulit]; kulit imitasi; ransel; sabuk kulit; tali kulit; tas kantor; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas
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olahraga; tas pakaian untuk bepergian; tas pundak; tas tangan; tas untuk membawa barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:23:56
540   EtiketDID2022050803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Lippo Mall Kemang Village, JL.Kemang VI No.6, Bangka, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

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 :

: STYLES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Fuschia, Oranye, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu loyalti non-magnetik; kartu loyalitas tidak bersandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:26:36
540   EtiketD022022050804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BONO NO. 73, Kota Medan, Sumatera Utara
ASLINA, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPITOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:27:23
540   EtiketDID2022050805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya A. Yani No. 41-43, Gedangan, KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR, Jawa Timur
PT. SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FreshC1000
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minuman mengandung oksigen; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran bernutrisi

(bukan untuk keperluan medis); Minuman bersoda; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi
dan jus berbasis buah; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral
atau suplemen gizi lainnya; Minuman rasa buah; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan yang tidak mengandung
alkohol; Minuman soda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup dan
sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air mineral
dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dalam kemasan; air yang diperkaya nutrisi; bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan buah atau
sayuran; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman
berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman isotonik; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
ringan; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan
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vitamin; minuman yang diperkaya nutrisi; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; sirup; sirup dan sediaan
lain untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman
ringan===
===Jamu; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi;
Minuman mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Obat-
obatan (dalam bentuk jamu); Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplement; Suplement bernutrisi; antioksidan [suplemen
makanan]; bubuk pengganti makanan bergizi; makanan bayi; makanan suplemen vitamin dan mineral; minuman bervitamin;
minuman obat herbal; minuman suplemen gizi; obat-obatan; obat-obatan herbal; produk dan suplemen makanan kesehatan;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin C; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); serat makanan;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen herbal; suplemen makanan bervitamin; suplemen nutrisi ekstrak
herbal; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:36:24
540   EtiketDID2022050806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis dasar otomotif; Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Bahan-bahan

warna poster untuk kesenian; Lak; Meni; Pengencer; Pengencer cat; Pewarna makanan; Plamur; Sirlak; Zat pengering untuk
cat; Zat warna; bahan pewarna wenter; bubuk aluminium untuk lukisan; bubuk perak; cat *; cat besi; cat kayu; cat kedap api;
cat keramik; cat minyak; cat tembok; fiksatif untuk pewarna; gandarukem; gemuk anti-karat; karbon hitam [pewarna]; kartrid
toner, terisi; kertas untuk mewarnai telur Paskah; kunyit [pewarna]; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; lilin anti-karat; logam
dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan; logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; mineral spirit untuk digunakan sebagai pengencer cat; minyak kayu; mordan *; oker;
pencegah karatan dan kelapukan kayu; pernis; pewarna; pewarna alami; plester anti karat; resin alami, mentah; sediaan anti
karat; sediaan anti lapuk untuk kayu; sediaan pengental (organik) untuk cat; tinta cetak; tinta untuk mencetak, menandai dan
mengukir; toner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 10:37:55
540   EtiketJID2022050806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cempaka Putih Barat XI RT. 003 RW. 011, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CHAMELIA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PADUSI COFFEE + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, coklat, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

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

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

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

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
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majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan mata uang kripto; Konsultasi manajemen bisnis
di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen
bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah
lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen
personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan
langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan,
elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik,
dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan,
pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka
pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi pemasaran
di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri;
Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian
naihat untuk konsumen]; Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan
penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat
keras logam; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk
rujukan medis; Layanan administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen
ekspor-impor pakaian; Layanan agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
menjawab telepon; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-
logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan
agen penjualan untuk selempang jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan
agen penjualan yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan
blender botol; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin;
Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel;
Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air
dijual kosong; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol
untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk
abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen
penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan
yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin
portabel bukan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk
makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen
penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen
penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam
ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen
penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan
agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen
penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk
membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan
mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak
pengering untuk mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan
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yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar;
Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen
penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan
peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain;
Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan
penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum
secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan
penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon
internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.;
Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi
informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan
manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan
pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan
manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan
infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian
lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau
layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video,
permainan komputer, program permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan
eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan;
Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan
dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras
logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan grosir dan eceran di bidang produk tembakau,
rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran perabotan rumah;
Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh
toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di
bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan
komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan
wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam;
Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan
informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus
untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek,
barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi bisnis
bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat memberikan informasi peluang bisnis;
Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang berkaitan dengan jaringan kerja dan
pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
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organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi komersial; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi
pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan,
pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk
memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis
yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis;
Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi
bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan
[layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu,
untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs
web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui
jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku
secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data
daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di
Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat
perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan
bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti;
Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk
minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi
secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial
yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan
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barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema
jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan
promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan
peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang
berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan
video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit
tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video
atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan
aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk
layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas
di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online
barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar,
minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan
untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil
bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan
toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online
yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir
yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur
dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk
mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir
yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-
guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir
yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
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Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan
sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam;
Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan
toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan
melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar
yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan
toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi;
Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan
untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan
golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko
ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk
mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk
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membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko
ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan stik lampu LED mainan;
Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru;
Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui
pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah,
dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web
secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET;
Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting;
Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang
mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan
pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium,
penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare,
pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan
pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan
media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat
perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan
pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari
kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file
terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen
spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei karyawan untuk
orang lain dalam rangka peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi); Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-
perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial
dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk
penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan
bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan, pengiriman,
penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
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untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen;
Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan
dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet,
jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan;
Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan calon pemberi kerja melalui jaringan komputer
global; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di
bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan
perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet
penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk
tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan
rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan keuangan untuk tujuan akumulasi dan pembayaran
pensiun; Pencatatan keuangan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan; Pencatatan perusahaan; Penderep; Penelitain
Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu;
Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa;
Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen
dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa
untuk pihak lain; Pengadaan penjualan hewan ternak; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang
(dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis
yang terkomputerisasi; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing
mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang;
Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan
data pelanggan menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan
informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan
promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep
periklanan; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang
manajemen proyek; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis
data komputer; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi
elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos;
Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan
dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif,
program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan
supervisi bisnis mata uang virtual; Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi
madu; Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi
eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
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produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher
s shop); Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu
lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak
listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah
makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres
buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging,
kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik,
pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak
pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan
mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue,
perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga,
mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik,
pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur
dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap,
parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik
untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui
pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala,
teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir
sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam
tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian
pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan
imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli
ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang
dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang
pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
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perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan ahli
bisnis untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan sedang berkembang; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan
dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran
informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua
informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang
manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel; Penyediaan informasi di
bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari basis data online;
Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer;
Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit,
atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring;
Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya
dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang
menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai
perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan
darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk
perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai
penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur
menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan
penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk
dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus,
koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan
untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang
elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat
pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
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Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu
memproduksi rekaman audio visual promosi; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Saran organisasi bisnis; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar
melalui Internet; Studi statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk
kepentingan bisnis; TOKO SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat
penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko
Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi /
konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko
alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang
grosir; Toko barang-barang seni; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka;
Toko buku dan alat-alat tulis; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris
mobil; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari
tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko
helm dan aksesoris helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue
online; Toko mainan anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang;
Toko menjual bakso goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol;
Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade)
yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman;
Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel;
Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi;
Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan
melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk
membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko
serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani
penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi
daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer,
kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual
berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang
menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca
mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang,
dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan,
kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu
sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala,
terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko
yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga
dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem;
Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
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bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes; administasi program diskon
yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan
akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi
bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain;
administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis perusahaan
real estat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi dan
penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi klaim di bidang
kompensasi pengangguran; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk
barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang
dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen,
skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema
keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan
bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain;
administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa
pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent
flyer yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas
lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas
yang melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen;
administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi
program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi
program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema
loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan
melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan
teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen
bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang
baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran
untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan
mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak
pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran;
agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan
produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi
administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data
bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis
bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian
pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan
melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik
studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data
termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan,
pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk
memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan
persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik
dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik
data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke
departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan;
audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
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pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan
manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis
untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan
di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik;
beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain
as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; conducting of trade shows; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung;
demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran,
dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang
lain; diagnosis dan pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk; distribusi bahan periklanan; distribusi barang
promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif);
distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel];
distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran,
prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik;
distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan
silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan
periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan
periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi
sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau
melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan;
distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi
dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan
personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar;
faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri
seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra,
karya dramatis, karya musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan
Masyarakat; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan
billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan
pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi
perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan
komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara
online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan
majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum;
iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer;
iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor
dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan
pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan
layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara
budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau
perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa
pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan
snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor;
iklan surat langsung untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk
keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang
berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-
vivo; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan
masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis
dan layanan penelitian berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen
bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat
untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi
konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran;
informasi penjualan produk; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis
dan informasi lainnya; informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang
disebutkan di atas.; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi
bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators
for others; information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan
layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar;
inventaris barang dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading
stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point
accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring
sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan
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manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan
investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam
sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor
barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen
penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen
periklanan televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja
dan pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia
(HCM); jasa alih daya (outsourcing) di bidang rekrutmen dan kepegawaian; jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber
daya manusia; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa
analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan
pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk
perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis, seperti
membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa
grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan
bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk bunga
[alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan;
jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa grosir untuk
minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman
keras; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa eceran atau jasa grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa
eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa eceran atau jasa grosir untuk tikar tatami;
jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas
kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir
untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa
grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa
grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan
ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk
perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan
memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan
pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk
perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk
persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan
pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk
susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang
berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang
cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan
dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan
dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan
produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan
tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui
jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial
yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi statistik untuk
tujuan bisnis; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi,
yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang
menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual
beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa keagenan untuk
kontrak penjualan listrik; jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa kliping berita iklan secara daring (online)
melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi
bisnis dalam bidang prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial
perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di
bidang penggunaan listrik; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan
situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat,
menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa
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konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau
jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk
perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang
teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan
informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan
induk; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis;
jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan
melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian
barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan
pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen
bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium,
gedung apartemen untuk pihak lain; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen database
terkomputerisasi; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing
dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang
lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing
di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di
bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang
transportasi; jasa penagihan; jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
rutin dari perusahaan induk; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi,
operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset
pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk
pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis;
jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa perekrutan talent bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan
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dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan
publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media
cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk
promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa rekrutmen personel; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait
dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton,
barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga,
bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali
peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah
sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan
penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang,
koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda,
backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali
pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak
beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan
penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan
data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam
campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman
berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis,
air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit
squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan,
mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal,
kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop,
blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju
hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim
dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang,
baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan
parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat
sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas,
barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca
yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk
menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat
manikur, perangkat manikur elektrik, penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir
kuku, kikir kuku elektrik, perangkat pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang
dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat
penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi,
elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian, fotografi,
sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran,
perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian
listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar,
pembawa  data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan
penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan,
dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-
anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
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penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-
visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk
penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan
instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan
diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang
bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal
komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan
perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam
kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan
komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan
peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai,
pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode
dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu,
tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-
bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata
pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui
internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
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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 sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko
besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk
komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan
pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara
online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman
suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail
secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang
tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas
virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-
jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh
diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor;
jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi
individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis
wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-
karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen
database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan
periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan
kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada
dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan
penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
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untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-
industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan penyediaan direktori
bisnis; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan
sistemisasi informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak,
memanggang, resep untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan
berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan
makan, perencanaan menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris
memasak; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang
digunakan dalam transmisi elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu
konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data
matematika; kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi
daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
data untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
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kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik bisnis dan
informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi statistik
pasar; kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan
dengan pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi;
konseling karir [saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan
(merger) bisnis; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi
bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi;
konsultasi bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen
mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan
eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi
transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi,
personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi
manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi
manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta;
konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran;
konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran
langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi
penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian
bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja;
konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran;
konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan
manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi
usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan
iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan
optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang
berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang
berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang
berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan
harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan
administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan
penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi
dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan
dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi
personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan
rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi
yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan
penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen
hubungan masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen
ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan
dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja
yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia,
layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-
orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur
dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat
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mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang
kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir
dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis
yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak
lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan
minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel
perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan;
layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk
beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen;
layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir
untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao;
layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk roti dan kue; layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau
grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran
atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau;
layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan
evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan;
layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu
seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir
untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan;
layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan
grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan;
layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir
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untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim;
layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir
untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang
dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk makanan laut;
layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman non-alkohol;
layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan
bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk peralatan makan;
layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan olahraga; layanan
grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin;
layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan
teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan
grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan mandi;
layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan dokter
hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk
pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh;
layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk senjata;
layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir untuk
suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan
grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan
dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan
artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan
wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali
pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang
berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan
suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan grosir yang
berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan husbanding adalah
layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris; layanan iklan dan
informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek
atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
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pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk
menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi
medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan;
layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang
berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi akuntansi
bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
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konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen kemampuan; layanan
manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan manajemen
stok elektronik; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk
mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi
untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan
pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding,
yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan
pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan
pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan grosir melalui pos; layanan pemesanan
hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos
untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan
pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai
barang konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang
kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan
pemrosesan data; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan
pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan
penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan
penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel;
layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet
dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan
menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko
dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan
iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah;
layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan
kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan
dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan
untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan
pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan tampilan etalase toko; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis
untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan
dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan
pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan
mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji
[fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan
penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi,
belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik,
barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan
atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu,
aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang
olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan
penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan
penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang
saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang
membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain;
layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan;
layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan
penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara
elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan
elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi
cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan
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karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan
perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan
manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan
manajemen penjualan; layanan periklanan online; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang
kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan
periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-
produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain;
layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan
penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan pengiriman
diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam
toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang lain; layanan promosi untuk pihak
ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak termasuk penggunaan kartu;
layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah
menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar; layanan riset pasar mengenai
kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan;
layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar;
layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus
telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang
dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk
mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk
mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan
ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran untuk alas kaki;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan
kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir
untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel,
cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara
yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan melalui
jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan melalui
pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh hypermarket;
layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko ban;
layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko
bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko
furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh
toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel
disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen;
layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh
toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel melalui mesin
penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan program insentif
bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan
ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel
online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan;
layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk
hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk
artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel yang digunakan dengan tembakau; layanan
ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk bantal; layanan ritel untuk
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barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel
untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan ritel untuk bromide (fotografi); layanan
ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk
ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan
ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan
ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel untuk instrumen medis; layanan ritel untuk
jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata; layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk
kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus
kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel
untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel untuk mainan;
layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut;
layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk
minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan
ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel
untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk
pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan
ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan
hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak;
layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam;
layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas;
layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan
pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel
untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel
untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer;
layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan;
layanan ritel untuk perlengkapan mandi; layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel
untuk persediaan pendidikan; layanan ritel untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel
untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat
minuman beralkohol; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel
untuk persiapan pewangi; layanan ritel untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk
hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program
komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh;
layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets;
layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk
tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan;
layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas; layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yaitu administrasi hadiah
diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk
pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang berhubungan dengan instrumen medis; layanan ritel yang
berhubungan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan
dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan
untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat
musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang
berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni;
layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan
dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan
dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang
berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim;
layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
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makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
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menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
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menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam,
transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana
semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan
toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian
umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang
hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel
di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko
ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan
toko ritel menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan;
layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel
menampilkan benang; layanan toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel
menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko
ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen
hewan; layanan toko ritel menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko
ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan
toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan
toko ritel menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko
ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup;
layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel
menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding;
layanan toko ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan
peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan
peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan
veteriner; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko
ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko
ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian;
layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata;
layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan
tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel
menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko
ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang
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menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-
line yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk
utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online
dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas
kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang
menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file
musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film
dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan
kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel online
yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas
sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel
online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan
teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk
hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan
toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel
untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang
menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara;
layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk
elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen
lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan
melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor];
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layanan transkripsi panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan
kloset dari tekstil; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu,
memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas
akomodasi dan restoran; layanan wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi,
komposisi, kompilasi atau sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan
relokasi; management kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan;
manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen akun penjualan;
manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen
biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan
broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis
atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan
perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio
atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis
untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan
keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya
berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis;
manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen database
terkomputerisasi; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat;
manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen
informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang
periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan
pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen
logistik pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real
estat; manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan
komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen
proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain;
manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan
layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan bantuan administrasi ke
apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan
pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam
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pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam
pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan
di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis;
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam
kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi
bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai
pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan
informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi
bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi
direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan
informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi komersial melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan; memberikan informasi
komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan; memberikan informasi
konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan
mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari
perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran melalui situs web;
memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan informasi
perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi produk
konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk
konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk
makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang
analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan
menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang
penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi terkait dengan perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi
karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan
informasi terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas;
memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan promosi; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk
menunjukkan keunggulan di bidang pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran produk konsumen; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk
konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
memberikan saran yang berkaitan dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan
dengan metode dan teknik penjualan; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara
catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya
seni; memelihara daftar penilai kejuruan profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai
kondisi medis individu; memelihara pendaftar teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis
medis bersertifikat; memelihara registri informasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga
melalui jaringan komputer dan komunikasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui
jaringan komputer dan komunikasi; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan
memelihara informasi dalam pendaftar; memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan
jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi
orang lain; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan
komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
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jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
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mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengiklankan barang dan jasa vendor online
melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa
perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan
pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan bursa
kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir dan melakukan
pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk organisasi amal;
mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan penyedia layanan
agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab telepon untuk
pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain; menyalin
dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-
anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak
yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan
database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online
yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya;
menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan
administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live
streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan
sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-
komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui
jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui
situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce;
menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan video untuk
wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-
presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang
ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen
periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan;
menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat
menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan jasa intelijen bisnis; menyediakan jasa manajemen data dan pencatatan untuk bisnis dan pemberi kerja;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan jasa pemrosesan data untuk bisnis dan pemberi
kerja; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik
untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus
online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang
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perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan
dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier
sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat
dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual
barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan persiapan
pajak gaji elektronik; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi
penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan ruang iklan untuk
pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting
informasi dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial;
menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan
CRM; menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk untuk orang lain;
minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan
pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi
dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang
lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak mengenai jual beli
barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di situs web;
negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman
pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat
perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui
surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa
konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi bisnis
dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk;
organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan
tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan
busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi
skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas
dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek;
outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran
dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang
oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan
untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait
dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti; pemantauan efektivitas
periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran acara;
pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan
perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran
kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui
situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui
internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
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pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian informasi dan
saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; pemberian informasi kepada konsumen di
bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran;
pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi dan penyelenggaraan di
bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program penghargaan loyalitas dengan
kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi
mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai jasa kesekretarisan dan jasa
konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian
informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai konsultasi
administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan;
pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai pelanggan; pemberian
informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai penyelidikan pertanyaan
tentang bisnis; pemberian informasi mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema insentif promosi yang
melibatkan perangko dagang; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk;
pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer dana elektronik;
pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi umum;
pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum; pemodelan
untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan administratif klaim
garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order;
pemrosesan dan administrasi penggajian; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan
data otomatis; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik;
pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan dan layanan
penagihan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya; penasihat
bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving),
yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data
dalam file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan
survei bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek,
yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen;
penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen;
penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line
komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel;
penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung);
penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin;
penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan
kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengajuan dan pelaporan setoran pajak; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau
pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan
komersial; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial
atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan,
pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema
loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan;
pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun
penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data
informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi
oleh output dari data yang disimpan secara elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan hubungan pelanggan
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar;
pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko
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bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang
lain; pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi
dan proyek manajemen; pengembangan strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan
strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengendalian persediaan terkomputerisasi; penghimpunan/ penerimaan/
penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk
tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan;
pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data;
pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan
pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen
program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk
pemilihan personel; pengujian merek; pengujian psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan
keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional;
pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk
studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database;
pengumpulan informasi melalui database komputer; pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi
pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi
sistematisasi informasi ke dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan
informasi yang disimpan dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik,
informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab
telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara
eceran; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar
untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel
pribadi; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online;
penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah;
penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan;
penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal &
guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor;
penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk
tujuan periklanan; penulisan teks publisitas; penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan
retail; penyalinan dokumen; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian,
pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur
dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang
dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan;
penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan,
pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi
iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui
Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk
orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan
untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran
informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan
komersil; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran
materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi;
penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang
pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber
daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi
mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan
sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian
waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi
publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori
informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan fasilitas penggunaan peralatan dan mesin kantor; penyediaan fungsi
kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen
bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan
tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis
melalui situs web; penyediaan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan
pariwisata; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang
manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan
informasi komersial dari database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi konsumen untuk
orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk
menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi
mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi
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penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial;
penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk
dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan
informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk
kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan
barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan
jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan
informasi; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa
perbandingan harga online; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel
melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat
diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain
terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web
dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara
daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah
kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-
voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan dan
pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi
pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan
mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital
[papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan
publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi
iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di
situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan
iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan
data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi
publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai
sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
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tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf
dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan
bisnis strategis; perencanaan bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan;
perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis;
perencanaan suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan
media; perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan
penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; persewaan kios penjualan;
persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; persiapan dan
penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan
dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis;
persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan
untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan analisis pasar;
persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan
laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain;
persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk
digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei
bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan
transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan
(business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan
ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek;
posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi
untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di
Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk
keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produk
merchandising; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan;
produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi
iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping;
program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai
sasaran yang ditetapkan; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian
berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat
perbelanjaan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui
sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor
acara olahraga internasional; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui
jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa pihak lain melalui perancangan dan penyelenggaraan acara;
promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui
program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan,
dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan
dan kontes promosi; promosi barang melalui pemberi pengaruh (influencers); promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan
cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk
promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi
kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh
asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi
konser (untuk pihak lain); promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan
keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan
(untuk orang lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media
audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain
dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet,
ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk
pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi
periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring
(online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; promotion of business opportunities; proses
administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi
pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
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coupon, point  accumulation type  card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; riset perilaku
pembelian; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk
pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara
online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan;
saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian
pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis
yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan informasi bisnis; saran dan informasi terkait layanan pelanggan
dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan konsultasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak;
saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang berkaitan dengan persiapan
pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan
mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan
kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat; sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus,
kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau
komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah
dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan,
pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara
gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor
promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen;
sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan
dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor
promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri
pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik
dan lokakarya tenis; sponsor promosi kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi
konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang
mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni;
sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman
hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan;
sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard;
stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi
media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran yang berfokus pada membantu klien
untuk menciptakan dan memperluas strategi produk dan merek mereka dengan membangun solusi pemasaran yang menarik
secara viral; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar;
studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-
kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
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program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar; yang mempertemukan untuk kepentingan orang lain terkait akses jaringan
telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi serta alat dan perangkat telekomunikasi/ waktu akses
jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi dan perangkat dan perangkat telekomunikasi/
layanan telekomunikasi/ akses telekomunikasi jaringan/ memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
layanan tersebut yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:01:59
540   EtiketJID2022050817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Layar Permai 2 No. 19, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Vienna Gozal

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 :

: GOUW TASTE GOT TASTE GREAT TASTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Toko kue; Toko online di bidang

makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa toko
eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); toko online; toko
roti; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:04:01
540   EtiketJID2022050818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cempaka Putih Barat XI RT. 003 RW. 011, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CHAMELIA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PADUSI COFFEE + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, coklat, 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; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; 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
akomodasi hotel sementara; 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 ruang konferensi
dan konvensi; 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 sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
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restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah
orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau
berkelompok; 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; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai
barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan
dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan
minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng,
pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman
anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; 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 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 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 dibawa pulang; 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; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; 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); Penginapan untuk
liburan; 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; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan
bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; 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; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); 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; anak
prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar
kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens
[restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); 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
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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 ayam goreng; 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 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 bar makanan ringan; 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 airport; 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 akomodasi hotel untuk
orang lain; 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 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 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; lounge; 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
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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, 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 hotel dan motel; 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; 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
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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 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 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; 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 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; 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

18/07/2022 11:04:25
540   EtiketDID2022050818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Katamaran Indah 3 No.16 Kel.kapuk Muara Kec.Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

CHRISTINA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Koozies DAYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MAROON;PINK SALEM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;

Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek,
jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Peci; alas kaki; blazer; dasi;
gaun; kaos kaki; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian untuk wanita; penutup kepala; sandal; sandal selop; sarung
tangan; selop; sepatu; sepatu hak tinggi; sepatu olahraga; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:07:45
540   EtiketDID2022050819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangasem RT.002/Rw.000, Kel. Wukirsari, Kec. Imogiri, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta, 55782

IKA FITRI ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALVEENA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : gold, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah

berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Highlighter wajah kosmetik;
Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen
untuk menghilangkan minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perona wajah; Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah;
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat
wajah; concealer wajah; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
esens wajah; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik];
gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan,
dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk
wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk
wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik wajah; minyak wajah; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah;
pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci wajah
berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
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kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; rias wajah; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati 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
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit;
susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu sekali pakai diresapi dengan
senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; wajah berkilauan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:09:16
540   EtiketDID2022050820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK RUKO HR. MUHAMMAD SQUARE KAV C. 15-16 KELURAHAN
PRADAHKALIKENDAL KECAMATAN DUKUH PAKIS, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT TERANG ABADI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: terJAGA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; Lampu lilin LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Mesin lampu LED; Penerangan LED;

Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan pemancar
cahaya [LED]; bola lampu LED; lampu keselamatan LED; lampu lampu LED; lampu lilin LED; light-emitting diode [LED] lampu;
light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; penerangan (LED) untuk kendaraan; peralatan penerangan LED;
senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:11:32
540   EtiketDID2022050821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kol. Sugiono IX / 81 RT/RW 003/001 Mergosono Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur

Uswatul Hasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRIONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Gold, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antioksidan [suplemen makanan]; suplemen kalsium; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan

diet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:12:21
540   EtiketJID2022050822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GN MURIA V E No. 8, Kota Denpasar, Bali, 80119
DONNY STEFEN WATTIMURY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Saham Daily
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna hijau muda dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:12:42
540   EtiketDID2022050823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERKANTORAN PURI NIAGA III, JL. PURI KENCANA BLOK M 8-1i, , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT PRACOM MITRAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHLAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai lithium polimer (Li-Po); Inverter; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang

digunakan pada pembangkit tenaga surya; Perangkat pengubah arus (listrik); baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai
sekunder lithium; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; inverter surya; modul fotovoltaik; pengendali inverter
digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; sel dan modul fotovoltaik; sel fotovoltaik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:14:27
540   EtiketDID2022050824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuas Nomor 10, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang,
Jawa Timur

CV LUHURAGRINDO MANDIRI, Yohanes Adinarmodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HyMed HyperMedia + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kultur probiotik, preparat dan zat; Probiotik untuk hewan; media untuk kultur bakteriologis; probiotik untuk hewan ternak;

probiotik untuk ikan; suplemen untuk udang; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:15:03
540   EtiketDID2022050825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Garden Shopping Arcade Unit B/08/BK, Rt. 015 Rw. 005, Tanjung Duren
Selatan, Grogol Petamburan - Jakarta Barat. Korespondensi: Apt. Mediterania
Garden Shopping Arcade, Unit B/08/BK, Grogol Petamburan, Jakarta Barat , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. LINGKAR CAKRA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HESA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning
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511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alumunium extrusi; Alumunium single panel; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja Profil; Baja

Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Tulangan Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja lapis
aluminium; Baja lapis seng; Baja lembaran dan gulungan lapis seng; Baja ringan; Baja ringan seng; Barang-barang dari besi
untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Baut logam; Besi beton; Besi siku; C stud dari logam; Campuran
aluminium; Campuran logam biasa; Daun pintu dari logam; Genteng dari logam; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan
seng dan almunium; Genteng metal pasir; Hollow aluminium; Hollow besi Siku; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan
seng dan almunium; Hollow gypsum galvanis; Jendela aluminium; Kaki Meja Stainless; Kawat besi; Kawat beton; Kawat
galvanis; Kawat seling; Kerangka dari logam untuk bangunan; Kertas aluminium *); Kisi-kisi dari logam; Kusen dari aluminium;
Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan
almunium; Metal furring; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; PPGL Coil dari galvanis; Pagar
Tipe BRC; Paku beton; Paku payung [paku]; Panel Komposit Aluminium; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untu coiling
interior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk coiling exterior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk
exterior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk finish furniture; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk roofing;
Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk dinding interior gedung; Panel baja lapis; Panel baja lapis warna; Panel komposit baja
lapis; Pegangan Pintu Stainless; Pelapis alumunium; Pelat baja; Pelat besi; Pintu Stainless; Pintu aluminium; Pipa aluminium;
Pipa baja; Pipa besi; Pipa kotak baja; Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk
Baja Tulangan Beton; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Profil aluminium untuk bangunan; Profil dari stainless;
Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rangka Pintu Kaca Stainless; Rangka Pintu Stainless; Rangka Sofa Stainless;
Rangka atap baja ringan; Rangka plafon dari logam; Rangka tempat tidur Stainless; Sambungan atap dari logam; Sekrup
gypsum; Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; Spendek dari logam;
Tangga terbuat dari alumunium; Tangki air dari stainless; U Channel aluminium; U runner dari logam; Wall angle dari logam;
Wiremesh; aluminium; aluminium dan campurannya; atap Insulasi (atap penahan panas) dari logam; atap Metal Insulasi (atap
logam penahan panas); atap terutama terdiri dari logam; bahan bangunan dari logam; bahan-bahan bangunan dari logam;
baja; baja berlapis; baja canai dingin lembaran; baja canai panas gulungan; baja dalam bentuk lembaran, pelat, foil dan
gulungan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja paduan; bangunan baja; bangunan logam; barang-barang besi;
baut baja mata; berlapis seng lembaran baja; besi; besi dan baja; besi paduan; floor deck dai logam; floorings genteng metal;
genteng metal galvanis; kanal c baja ringan; kasa nyamuk dari aluminium; kawat aluminium; kawat baja; kawat duri; kertas
aluminium foil; klem logam; klem pipa logam; kusen aluminium; lembaran baja galvanis; lembaran besi; memo baja paduan;
mural genteng metal; paduan baja, tidak ditempa atau semi-tempa; paku; pelat dan lembaran baja; pilar dari logam/besi/baja
untuk bangunan; pipa baja dan tabung; pipa hollow; pipa logam; pipa stainless; plafon dari logam; plat stainles anti karat; plat
stainless; plat strip aluminium; profil dari alumunium; rangka baja ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; sekrup
baja ringan; seng; seng dan paduan; siku stainless; stud baja untuk bahan bangunan; tabung stainless steel; tangga
almunium; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tiang-tiang baja; tubing aluminium komposit untuk digunakan
dalam pembuatan frame sepeda; ventilasi saluran logam; wire mesh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:15:25
540   EtiketJID2022050826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Klp. Gading Permai  DD/2, RT/RW 005/017, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec.
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Suhandry Salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Axial Labs + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manajemen sistem pemantauan, pengontrolan, dan pemeliharaan daya; Perancangan dan pengembangan perangkat

lunak aplikasi mobile; Platform sebagai Layanan (PaaS); jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); layanan konsultasi dan nasehat teknologi;
menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; merancang mesin, peralatan, dan
instrumen (termasuk bagian-bagiannya) atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; perancangan
dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:20:00
540   EtiketDID2022050827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. TK. PAKERISAN GG. XVI B NO. 8A DPS, BR/LIN RT.000/RW.000, KELURAHAN
PANJER, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, Kota Denpasar, Bali, 80225

Jeffri Handoyo
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HANAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket-jaket; celana formal; celana panjang; kaos; kemeja; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki;

pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; setelan jas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:20:09
540   EtiketDID2022050828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Tegalsari Rt.001 Rw.003 Desa Bakipandeyan, Kec Baki , Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556

HANIF ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DANEEN DONUTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; campuran donat instan; donat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:20:30
540   EtiketDID2022050829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Banjarsari No 49 RT 003 RW 002 Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat
Fadhilah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JILLY DAILY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen

dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan
pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan pribadi dan
kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan
rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse,
gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem mata; Bantal
mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias
wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli;
Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak,
minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin;
Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan
mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan
atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah
pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh;
Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan
pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi
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otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur
(pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan
dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen
binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk
laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan
sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik);
Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel
pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan
sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim creambath;
Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim 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 kulit beraroma; 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 untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk
menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan
pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik cair;
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk
wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover
gel; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker
pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker
untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan
rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih
serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak;
Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung
obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan
set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet
kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa
obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
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atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh;
Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan;
Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan
bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan
alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan
kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi
pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme
tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan
atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata
rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan
rambut; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk
batangan; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tissue wangi basah; Tisu basah bayi;
Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan
kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air
bunga jeruk [sulingan herbal]; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular;
air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia untuk keperluan pembersihan; anti keringat (pembersih badan);
antiperspiran [perlengkapan mandi]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial];
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk
keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan
pewarna rambut; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan
sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi
yang diresapi; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain
untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik;
batang kondisioner rambut padat; batu pemulih kaki; 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; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak
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memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh
untuk keperluan kosmetik; celak mata; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cream bath campuran bunga
kering dengan rempah-rempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
(BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan
peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk
penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti
keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan
pribadi; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci
piring dalam bentuk gel; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak
bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel
kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esensi halus/esens yang
mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; fizzies mandi; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi
beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel
mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat
bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut;
gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis;
gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel
setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan
kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut
dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter untuk keperluan kosmetik;
grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk
keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); ionone [wewangian]; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi
shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi;
kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur pembersih; 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; kayu wangi; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata
rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil
alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak
wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan
cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih
lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun
cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin,
blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku;
kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut;
kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
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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
penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim
bibir untuk keperluan kosmetik; 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 untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim
kecantikan untuk perawatan 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
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 obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik];
krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; 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 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 mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; 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; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk
kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah
bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan
rambut; lem untuk menguatkan kuku; lilin bahan kulit; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion
pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah
bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi;
losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah;
losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; 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 obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-
obat; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; 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 tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
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tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-
up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-
up menghapus gel; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial
alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi
untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi,
yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender; minyak lavender untuk
penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi;
minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
melati; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse
perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; musk alami; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; palet perona
mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; 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 untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain
untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon;
pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat;
pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran
enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara
rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih
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kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis;
penetral bibir; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat
kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata;
pensil kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata
gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan
pembersih; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut;
perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan
toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit;
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; 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; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan anti
keringat (sediaan mandi); sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan dalam bentuk
emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
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fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat
untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan 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 bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat
dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan
dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan
pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan
pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat;
sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit
tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit
wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata,
gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan
pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan
mandi; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk
digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk
melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk
rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan 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 memperbaiki dan menempelkan bulu mata,
jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan
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warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;
sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit;
sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma
wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh;
sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk
kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan dengan
pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran
kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan pelindung
panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan
non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; solusi pembersih lensa kacamata; stiker kuku jari kaki; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari
pori-pori pada kulit; sulingan herbal; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah
dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam
bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias
dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara
untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; terpentin untuk mengalami degreasing;
texturizers kulit; tips kuku; tiriskan sediaan pembersihan; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak
esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk
penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk
kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan;
vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:23:20
540   EtiketDID2022050830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Dharmahusada Indah A23 Kelurahan Mojo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
Thomas Tandoyo Tan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOMBOK CABE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LOMBOK CABE = Merupakan Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam - Merah - Coklat - putih - Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Kain sarung; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); kain sarung batik;

sarung kain yang tidak pas untuk perabotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:23:59
540   EtiketDID2022050831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOJO JOMBANGAN RT 001 RW 016 DS. TERTEK KEC. PARE KAB. KEDIRI,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

CANDRA PUSPITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANFASHA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Kembang Goyang; Stik Keju; kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:24:57
540   EtiketDID2022050832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jatirejo, Desan Sidodadi RT 28 RW 04, Kabupaten Jember, Jawa Timur,
68173

AYUNDA AFDAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir

surya; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; balm rambut non-obat; bedak wajah longgar; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa pembersih; dasar
bedak untuk kulit; foundation; foundation cair; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel setelah matahari;
gel tanpa obat; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; lipstik; lotion
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kecantikan; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kulit; masker pembersih untuk tubuh; minyak almond; paket kosmetik
wajah; parfum cair; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pemerah pipi cair; pencerah kulit; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; sabun
almond; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; susu kecantikan; tabir surya tahan air; toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:25:01
540   EtiketDID2022050833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Permai Tamantirta 3 No. C3B Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta, 55184

Yuniatul Fasikha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAYENA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Zayena berasal dari bahasa arab yang artinya berhias/ cantik.
Harapannya dengan hadirnya Zayena bisa membantu para muslimah untuk berhias atau tampil
cantik sesuai dengan syariat islam yaitu berpenampilan syari.

591 Uraian Warna : Kuning emas + 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

18/07/2022 11:25:12
540   EtiketDID2022050834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CUPU JL. CUPU MANIK I NO. 9 RT 002 RW 008 KELURAHAN
RANCAMANYAR KECAMATAN BALEENDAH, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40375

NITA NATYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ChemistD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; 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; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; 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
perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; 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
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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); Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar
udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; 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 kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; 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); deodoran untuk
perawatan tubuh; 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; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; 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]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik;
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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 kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; 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; losion susu untuk perawatan
kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; 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; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; 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 tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; 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 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; 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; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; 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 untuk perawatan rambut; 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 dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; 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 bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
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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 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 pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir
tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
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 pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk
perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan-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 perawatan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar
kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-
obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan
non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; 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 diresapi dengan sediaan perawatan kulit; 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

18/07/2022 11:27:20
540   EtiketDID2022050836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 112, Persiaran Kelebang 1,
Kawasan Perusahaan IGB,
Off Jalan Kuala Kangsar,
Ipoh, Perak, MALAYSIA, 31200

AGROSTAR AUTOMATION SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGROSTAR GINGA
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===kendaraan; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan elektrik; traktor; traktor untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:34:11
540   EtiketDID2022050837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bukit No. 6, , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15414
PT. Marujaya Engineering Standard

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARUJAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIjau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===catu daya listrik; inverter [listrik]; panel listrik; panel surya untuk produksi listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:34:43
540   EtiketJID2022050838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bumbak No.81, Canggu, Badung - Bali 80361., Kabupaten Badung, Bali
PT. ALMA NINGTYAS PIBI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Kristianto S.H.,
Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini  Menteng Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta
10330

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 80361
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 kopi untuk
orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Layanan
ritel untuk parfum dan wewangian; Toko minuman panas dan dingin; Toko parfum; Toko perhiasan; Toko sepatu; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual 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; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:36:20
540   EtiketJID2022050839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Bojong Indah RT 005 RW 002 , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16330
Izza Tanzihul Fikri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Laasya Derma Clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Abu-abu, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:36:47
540   EtiketDID2022050840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERGUDANGAN BANDARA MAS BLOK A5 NOMOR 7, Kota Tangerang, Banten
PT HANICA SUKSES MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIITAH
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===botol air terjual kosong; cangkir kertas; ember cat; gelas [wadah minuman]; gelas kertas; gelas sikat gigi; piring hidangan

untuk penyajian; piring kertas; piring meja kertas; sikat gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:37:27
540   EtiketDID2022050841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya A. Yani No. 41-43 Gedangan, KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR., Jawa Timur
PT. SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SmartC1000
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minuman mengandung oksigen; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran bernutrisi

(bukan untuk keperluan medis); Minuman bersoda; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi
dan jus berbasis buah; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral
atau suplemen gizi lainnya; Minuman rasa buah; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan yang tidak mengandung
alkohol; Minuman soda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup dan
sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air mineral
dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dalam kemasan; air yang diperkaya nutrisi; bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan buah atau
sayuran; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman
berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman isotonik; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
ringan; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan
vitamin; minuman yang diperkaya nutrisi; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; sirup; sirup dan sediaan
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lain untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman
ringan===
===Jamu; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi;
Minuman mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Obat-
obatan (dalam bentuk jamu); Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplement; Suplement bernutrisi; antioksidan [suplemen
makanan]; bubuk pengganti makanan bergizi; makanan bayi; makanan suplemen vitamin dan mineral; minuman bervitamin;
minuman obat herbal; minuman suplemen gizi; obat-obatan; obat-obatan herbal; produk dan suplemen makanan kesehatan;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin C; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); serat makanan;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen herbal; suplemen makanan bervitamin; suplemen nutrisi ekstrak
herbal; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:38:46
540   EtiketDID2022050842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nglatiyan 1,  RT 006 RW 002, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, 55663

PUNIYEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUNI SAB 2
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:38:58
540   EtiketDID2022050843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Perum Taman Palem Blok C6 No.39, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730

Tedy Siswanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IconPaint
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ikon Cat
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih, Hitam dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat putih (pewarna atau cat); Cat semprot; Cat untuk bangunan; cat *; cat aditif; cat akrilik; cat anti air; cat anti bocor; cat

anti karat; cat arsitektur; cat asbes; cat besi; cat dasar; cat duco; cat glasir; cat kayu; cat pelapis anti bocor; cat tahan air; cat
tembok; cat untuk lantai beton; cat untuk peralatan dan mesin industri; cat untuk peralatan industri; cat-cat pelapis untuk
genteng-genteng; pelapis kayu [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:46:04
540   EtiketJID2022050844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Begalon RT 03 RW 04 Panularan, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57149
Desmanita Saputri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: omah begalon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa

penginapan; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; penyewaan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:46:21
540   EtiketDID2022050845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. CITY RESORT TOWER ORCHID LT.15A/1 , CENGKARENG, JAKARTA
BARAT, DKI Jakarta

RANDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCARLETT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, 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 yang disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu;
Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; 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 kolor; Karet untuk Pembungkus
mesin cetak; Kertas kondensor; Komposisi boiler untuk mencegah radiasi panas; Komposisi karet bukan vulkanisir yaitu karet
non vulkanisir untuk digunakan dalam pembuatan ban; 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 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 berlaminasi (dari plastik); Papan plastik yang diekstrusi untuk
pembuatan lebih lanjut; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang; Perekat
lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; Pernis pelapis aliran listrik (pelapis untuk motor elektrik); Pita
perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Plastik anti
gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik senyawa daur ulang;; Plastik setengah diolah
dalam bentuk 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,
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kain isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan
karet untuk vulkanisir ban; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan kemasan plastik untuk pengiriman
kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam
manufaktur countertops; bahan mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan gulungan untuk membuat sol
bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan non-konduktif untuk menahan panas;
bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari plastik; bahan padding dari plastik untuk
pengiriman kontainer; bahan 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 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;
ekstruksi mencetak plastik secara berkelanjutan; 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 anti-silau untuk jendela [film berwarna]; 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 laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film
plastik laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik
reflektif untuk digunakan pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan
dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET;
film plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan
dalam manufaktur; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam
menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk
digunakan sebagai penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk
pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil
uretan yang menutupi bagian luar mobil; 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 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; kecapi; kemasan tahan air; kenop jendela dari karet; keping karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk
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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 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 setengah
jadi; plastik yang setengah diolah dan zat-zat plastik; plester anti selip untuk roda ban; polypropylene foil, selain untuk
pembungkus; produk plastik setengah dikerjakan (plastic semi-worked products); produk polytetrafluoroethylene yang dicetak
setengah jadi; regenerasi karet; rekaman gaffer; resin akrilik, setengah diproses; resin buatan dalam bentuk balok 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 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 resin fluor untuk
pipa; 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
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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; selang, bukan dari logam, untuk penggunaan laut komersial; selimut isolasi untuk pemanas
air panas; selimut peredam suara; selongsong karet untuk melindungi bagian-bagian mesin; selotip untuk keperluan industri;
selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; 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 plastik untuk digunakan dalam
manufaktur tali ban; serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat
sintetis bukan untuk digunakan dalam tekstil; serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam
manufaktur bahan insulasi bangunan; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk
ashes; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip
penyegelan non-logam; struktur logam isolasi suara; struktur penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet;
sumbat karet; sumbat karet untuk bak cuci; sumbat karet untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung
fleksibel, bukan dari logam; tabung karet fleksibel; tabung plastik fleksibel; tali (cords) dan tali senar (strings) asbes (asbestos
cords and strings); tali dari karet; tali karet; tali sepatu (laces) dari karet; tali sepatu karet; tas [amplop, kantong] dari karet,
untuk kemasan; tempelan bak mandi anti slip dari karet yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat
dari karet; terak wol [isolator]; terpal plastik digunakan dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk
keperluan pertanian; terpal plastik untuk mencegah pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk
digunakan dalam menekan gulma; tikar mulsa terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; tirai api
asbes; tirai pengaman asbes; tutup dari karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan
membungkus; vinil pembungkus untuk eksterior kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri
dari karet; wol kaca untuk insulasi bangunan; wol kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral
[isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk
insulasi bangunan; zat plastik, setengah jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau

kue (perkedel) sayuran; Bakso goreng; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang
digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi
cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso
sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur
ikan; bakso telur sapi; bakso urat; kue ikan; kue ikan thailand===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:50:09
540   EtiketDID2022050847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Peternakan II/15 RT.006 RW.007 KEL.KAPUK, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11720

SIMON
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ketupat Barokah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===kantong tekstil untuk kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:51:35
540   EtiketDID2022050848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP SAWAH RT. 005 RW. 004, KEL. JATIMULYA, KEC. CILODONG. KOTA DEPOK,
Kota Depok, Jawa Barat, 16413

ROEBY YANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARMEXHAUST + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ARM = SUATU PENAMAAN
EXHAUST = KNALPOT

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, KUNING, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===knalpot untuk motor dan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:52:40
540   EtiketJID2022050849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sokosari RT 001 RW 003 Gemarang, Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Kabupaten
Ngawi, Jawa Timur

Arum Sari, M.Gz

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pouch Tea dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hjau dan coklat dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl;

Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan
minuman secara online; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble
atau teh pearl; layanan waralaba dan ritel; stan penjualan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:54:08
540   EtiketJID2022050850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gabeng Raya No. 02 RT.008 RW.002, Jangli, Tembalang, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50274

OSCAR KUSUMA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NFT MERCH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen

penjualan; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Distributor; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir
yang menyediakan produk-produk farmasi; Eceran dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan
dan minuman; Iklan; Iklan secara online; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Jasa agen penjualan untuk kosmetik;
Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko
ritel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online;
Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan parfum dan
wewangian; Jasa promosi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan
alat kesehatan; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik;
Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen Usaha; Mempromosikan barang orang lain melalui
situs web (website); PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Perdagangan besar kosmetik;
Periklanan online; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Ritel online; Supermarket bahan
bangunan; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter
animasi; administrasi usaha; agen impor-ekspor; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk
berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; belanja online; bisnis dan manajemen; iklan dan promosi
perusahaan; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk furnitur; jasa iklan dan promosi; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa
penjualan dan publisitas; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel;
jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa-jasa impor dan
ekspor; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran online; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; 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 toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel online;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir
menampilkan persiapan wewangian; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen komersial; minimarket;
pemasaran; pengecer toko serba ada; penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan lagu secara digital melalui jaringan
online; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan
kecantikan; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perdagangan barang; perdagangan online;
promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman;
supermarket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:55:03
540   EtiketJID2022050851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Katamaran Indah 3 No.16 Kel.kapuk Muara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14460

CHRISTINA WIJAYA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Koozies DAYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MAROON;PINK SALEM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa toko; 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 iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Manajemen Usaha;
Toko yang menjual pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; perdagangan barang; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:55:04
540   EtiketDID2022050851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RANOMEA - LINGKUNGAN XII, RT 000 / RW 000, KEL. RANOMEA, KEC.
AMURANG TIMUR, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara

FILNIA KATRINA MONGKAU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aislinn by FnD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hijau, Ungu, Kuning, Oranye dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik fungsional; Kosmetik

highlighter; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; 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 wajah;
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; Sabun; Sabun Batang; Sabun
Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-
obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik;
Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan
perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; 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); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran
dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi
[wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi
kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
kuku; kosmetik untuk leher; krim; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit;
krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim pencukur; krim rambut; krim
sepatu; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wangi;
lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah
bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak;
masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker
pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma;
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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; patch jerawat kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna kosmetik;
primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun batang; sabun
cair; sabun cuci; sabun cukur; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi*; sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep
kosmetik; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar
kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum wajah; 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; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:56:32
540   EtiketDID2022050852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIMONE PERMAI RAYA NO.55, KELURAHAN CIMONE, KECAMATAN
KARAWACI, Kota Tangerang, Banten, 15114

TJONG SUNG DJUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dua Cincin
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, Merah, Hijau & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===karamel [pewarna makanan]; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan bahan makanan; pewarna makanan;

pewarna makanan untuk keperluan rumah tangga; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:57:17
540   EtiketDID2022050853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Setiabudi Regensi Wing V No. 30A, Kel. Cigugur Girang, Kec. Parongpong, Kab.
Bandung Barat., Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

DENIE HERLAMBANG, ADE HILSA SOETANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHAMELEON
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 : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik seal cup; Tas goodie dari

kertas atau plastik; bungkus kado plastik; foil plastik; 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 kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau
plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:57:49
540   EtiketDID2022050854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453
NIKE Innovate C.V.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REACTX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : REACTX = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 11:58:45
540   EtiketDID2022050855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pahlawan RT 014/RW 003 Marga Mulia Kongbeng , Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur

M.Sholeh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beras Cap Padi Sawah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, hijau dan kuning, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:01:59
540   EtiketDID2022050856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuas Nomor 10, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa
Timur, Kota Malang, Jawa Timur

CV. LUHURAGRINDO MANDIRI, Yohanes Adinarmodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEL-O
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mikroorganisme dan enzim untuk pemurnian air di kolam budidaya; bakteri untuk pengolahan air limbah; benih

mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran; benih mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan; budaya mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; kultur bakteri untuk
pengolahan air limbah; mikroorganisme untuk digunakan dalam pengolahan air; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah
hewan; sediaan bakteri, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:03:17
540   EtiketDID2022050857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Manggis II No 26,  RT 008 RW 006 Kel. Tanjung Duren  Utara, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Indra Suryadarma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : K1NG
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak

permainan komputer, permainan, pakaian; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk
tujuan promosi komersil dan periklanan; Pemasaran digital; 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 periklanan
untuk promosi e-commerce; 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; layanan
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan
anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; 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); pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif
pelanggan; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online===
===Jasa transfer data digital; Layanan berbagi foto video dan data yaitu transmisi elektronik file foto digital video dan konten
audio visual di antara pengguna internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan
telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan
komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming
konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments,
telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services
between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Transmisi pesan teks
dan video; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital
melalui komputer global dan jaringan komunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan telekomunikasi, yaitu transmisi data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; mengirim dan menerima pesan elektronik; pengiriman file digital, surat elektronik;
penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS]; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital
langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer
global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; transmisi dan
pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan
nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media
audio-visual, multimedia dan digital yang dapat didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik===
===Chat dan email application ( software); Perangkat lunak cloud; Platform-platform pesan menggunakan program komputer
chatbot (perangkat lunak); alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular;
perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan
menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat elektronik digital yang dapat
dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam,
mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta
layar display/tampilan; perangkat lunak; perangkat lunak application programming interface (API) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak komputer untuk
terlibat dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak pengiriman pesan; perangkat lunak untuk
digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; 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 mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio
dan audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik,
peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online===
===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); 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;
Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah,
memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Perangkat lunak berbentuk
layanan (SaaS); Platform sebagai Layanan (PaaS); 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; layanan
komputer, yaitu, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:03:51
540   EtiketDID2022050858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK PERMAI PALAGAN 4 NO A11 , RT 01/017 , SARIHARJO, NGAGLIK ,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

JOSE AMADEUS ABDI ADITYA LARAS PUSPITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ocimum
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna dasar pada tulisan hijau apel
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel

pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk mandi; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Losion dan serum; Minyak essensial; Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pasta gigi dan obat kumur;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun cair badan;
Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun
mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan
payudara; Sabun untuk muka; Sabun, 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; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); aromatik [minyak esensial]; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti
bau badan; bubuk sabun; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; gel
dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak;
gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel untuk gigi; gel
untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kondisioner
bibir; kondisioner sampo; kosmetik untuk bibir; krim bibir; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak non-obat; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak-minyak perawatan kulit; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; 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 pengelupas
untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk sabun; sabun antiperspirant; 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 cuci tangan; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk penggunaan
pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sampo; sampo dan kondisioner rambut;
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub tangan; scrub wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati diwajah; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; semprotan
rambut dan gel rambut; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
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 wajah; strip pemutih, pasta gigi; toner kulit;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:05:52
540   EtiketDID2022050859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PINTU AIR RAYA NO. 51 G, RT. 005/002, KEC. PASAR BARU - JAKARTA
PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ANIL JHAMANDAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Herta Rosinta Simanjuntak S.H.
Jl. Kembangan Utara No. 10, Rt. 02/02, Kembangan- Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPRIMA DE"LUXE BOSS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Kain tekstil; Taplak meja; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; bahan setelan [tekstil];

bahan tekstil; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; handuk dari tekstil; kain menjadi barang potongan tekstil untuk
digunakan dalam manufaktur; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; lapisan
[tekstil]; sarung bantal; selimut; selimut dari tekstil; sprei; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; taplak meja dari tekstil;
tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:09:08
540   EtiketDID2022050860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembangan Baru IV D 27/28, RT.008 RW. 003, Kembangan Selatan, Kembangan.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DAVID LIMANPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPREI MOMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru (kode warna: #00008B ) dengan latar putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Kain sarung; Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Selimut; Selimut afghan; Selimut

dan penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur; Selimut untuk traveling; Seprei tempat tidur, khususnya kain
petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Sprei tempat tidur; alas tidur (seprei); barang-barang tekstil untuk membuat selimut;
bed cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; cot bemper [sprei]; kain bedong untuk bayi; kain dan barang tekstil untuk
sprei; kain sarung; kain sarung batik; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kakebuton [selimut quilt];
karpet bepergian [selimut badan bawah]; kit terdiri dari kain untuk membuat selimut; lap selimut; menerima selimut; sarung
bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung bantal kertas; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk
perabotan; sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut
bawah; selimut bayi; selimut benua; selimut buaian; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut dekoratif; selimut futon; selimut
futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut lampin; selimut penutup; selimut piknik; selimut
printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut sutra; selimut tebal isi kapas; selimut
tempat tidur; selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut
tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut terbuat dari kain terry; selimut tidur; selimut triko; selimut untuk hewan
peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; selimut yang diisi dengan kapas; seprei;
seprei kertas; 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

18/07/2022 12:10:47
97/482,845 30/06/2022 US

540   EtiketDID2022050861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 03, level 3 Building 2, Haicang Biomedical Industrial Park, 2052 Weng Jiao West
Road, Haicang District, Xiamen , Fujian Province, China

Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Saiful Hadi S.H
INDONESIAN OCTROOI BUREAU, Taman Jatisari Permai, Jl. Indonesia Raya DU-
04, Jatisari, Jatiasih, BEKASI

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: WIKANG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bouillons untuk kultur bakteriologis; kertas reagen untuk keperluan medis; reagen biomarker diagnostik untuk keperluan

medis; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen untuk
digunakan dalam pengujian genetik medis; sediaan diagnostik untuk keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk diagnosis
kehamilan; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; zat gizi untuk mikroorganisme===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:17:25
540   EtiketDID2022050862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Citeureup No. 44 Rt.01/03, Citeureup, Cimahi Utara, Cimahi – Jawa Barat, Kota
Cimahi, Jawa Barat

TEDDY WINATA

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 :

: DIAMOND & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; Emping (kerupuk dari melinjo); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Kecap; Mie;

Tauco; Tepung jagung; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; baking soda
[soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bihun; bubuk soda
kue; cuka; garam; garam, mustard; glukosa untuk keperluan kuliner; gula anggur; kerupuk; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; lada; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; misoa; moster;
petis; sohun; tapioka dan sagu; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung gandum; tepung maca; tepung singkong; tepung terigu;
tepung*; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:36:28
540   EtiketJID2022050863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Imam Bonjol 445, Dusun Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar
Barat., Kota Denpasar, Bali, 80119

Firma Gopta Dharma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gopta Law Firm
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa penyanggaan resolusi perselisihan dan litigasi; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).;
jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak transmisi; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten;
jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa mediasi [layanan hukum]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:49:22
540   EtiketDID2022050865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TANGKIL BARU , RT/RW : 003/007 , KEL. MANANG , KEC. GROGOL ,, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

MOH. TAUFIK HENDRADINATA KANGIDEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FITSKIN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH , HIJAU.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Barang kosmetik untuk mandi; Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Kosmetik fungsional; Krim

flek (kosmetik); Krim tabir surya; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik;
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Toner; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak; body scrub untuk keperluan kosmetik; celak mata; deodoran; deodoran roll-on;
kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim kecantikan; krim pembersih [kosmetik]; krim untuk keperluan
kosmetik; krim wajah; lipstik; losion; losion kosmetik; lotion kecantikan; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak esensial; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak wangi; parfum; pelembab bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih wajah; pensil eyeliner; pensil untuk bibir; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk sabun; sabun mandi; sabun-sabun; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum wajah;
shampo rambut; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:50:07
540   EtiketDID2022050866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGAGEL MADYA 1/34 RT 007 / RW 001 KEL. BARATAJAYA, KEC. GUBENG, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60284

NJOO, VIONA PARAMITA NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POP COAT
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 : ===Penguat kuku dan pembersih cat kuku; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;

lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; pena cat kuku; pena cat kuku remover; penghilang cat kuku; penghilang cat
kuku berbentuk gel; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:50:16
540   EtiketDID2022050867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SADANGAN RT. 001/005, DESA LUMPANG, KEC. PARUNG PANJANG,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16360

CV. FONDA JAYA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILEFO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH , BIRU, PUTIH,  HITAM,  PINK, ORANGE, KUNING, HIJAU,  COKELAT, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat untuk membantu bayi berjalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 12:55:03
540   EtiketDID2022050868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karamat gg. Marto 001/003 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi ,
ELGIN MUFLIHAN, Falah Alamsyah
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Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43122
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zuriat Hawa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tes kehamilan; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jamu untuk ibu hamil; Makanan

diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa
pengawet; Obat herbal yang mengandung madu; Ramuan herbal tradisional; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul,
teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen untuk ibu
hamil; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral
dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk
wanita hamil, laktasi dan menyusui; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; bantalan menyusui; ekstrak herbal obat; formula
kehamilan; minuman obat herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk merawat kulit
kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan pengujian kehamilan; sediaan
untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; suplemen dan sediaan herbal; suplemen gizi
dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
herbal; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen kehamilan;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk dan
produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk bayi;
susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:00:21
540   EtiketJID2022050869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pemda, Kav. PJKA No 47 RT 001 RW 014, Kelurahan Padasuka,
Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40526

Aditya Jakapratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Adelaar Muslim Fashion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Busana Muslim Adelaar
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Toko pakaian ritel; 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; toko busana muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:01:41
540   EtiketJID2022050870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE SUMMIT APT. TOWER ALPEN II/17A, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RUTH MELISA DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAKTULUANG & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; adaptasi dan pengeditan sinematografi; distribusi program radio;

informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau
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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 dan hiburan; konsultasi
pelatihan bisnis; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya
pelatihan; layanan kurator museum; layanan lukisan seni mural; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh
asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; layanan
penguasaan film; layanan produksi video musik; layanan studio rekaman musik; layanan transkripsi musik; melakukan kursus
pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan informasi hiburan melalui
situs web; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan
pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengedit rekaman audio;
menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan
fasilitas untuk bermain; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan
hiburan; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan;
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 kursus di bidang
pengelolaan air; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan pameran seni
online untuk keperluan budaya atau pendidikan; 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; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; organisasi dan melakukan
kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk acara hiburan; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pengoperasian peralatan audio
untuk produksi program radio; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan program pelatihan; penyewaan peralatan
audio dan video; penyewaan rekaman audio dan video; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; produksi podcast; produksi podcast video; produksi
rekaman suara, musik dan video; rekaman audio dan produksi untuk video dan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:02:27
540   EtiketDID2022050871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pertokoan Batamas, Blok A4 Nomor 52-53 Kelurahan Sadai Kecamatan
Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 29432, Kota Batam, Kepulauan
Riau, 29432

PT. OLSERA INDONESIA PRATAMA

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 :

: sewarung + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); aplikasi tentang sistem

kasir; mesin kasir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:02:59
540   EtiketDID2022050872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. CITY RESORT TOWER ORCHID LT.15A/1 , CENGKARENG, JAKARTA
BARAT, DKI Jakarta

RANDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCARLETT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===ADUKAN UNTUK BANGUNAN; Aspal cair; Atap asbes; Atap plastik; BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); BAHAN
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PENGERAS JALAN ASPAL; BALOK BUKAN DARI LOGAM; 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 bangunan plastik; Bahan bubungan non-logam untuk semua jenis bangunan; Bahan gulungan
tahan air untuk bahan bangunan; Bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk konstruksi dan lansekap; Batako;
Batu bata ringan; Batu, batu besar dan kerikil; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; GENTENG COR; Gazebo,
bukan dari logam; Genteng; Granit; Jendela PVC; KACA PLAT (UNTUK JENDELA); Kusen -kusen atau kerangka; Lantai Kayu
Buatan; Lantai Magnesium Oksida; Lantai cetak digital; Lantai kedap air; Lantai mengambang; Lantai yang dilapisi resin;
Lantai yang dilapisi veneer; Lantai yang dilapisi vinil; Lapisan untuk lantai (HPL); Lembaran Plastik yang digunakan untuk
Penyekat pada Bangunan; Lis hias polystyrene untuk bangunan; Lis ornamen interior polystyrene untuk bangunan; Lis plafon
polystyrene; Lisplang asbes; Membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, gulungan atap papan terbuat dari
bitumen, partisi non-logam untuk semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil; Pagar Panel Beton; Panel
Polyurethane; Panel berlapis untuk bangunan; Panel dinding plastik; Panel kayu; Panel polistiren yang dapat diperluas; Panel
rockwool; Panil bangunan bukan dari logam; Papan atau panel; Papan plafon yang terbuat dari campuran semen, pasir silika,
dan serat selulosa; Partisi (penyekat papan yang mengandung semen); Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan
dari logam); Pelat terbuat dari serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); Pelat transparan atau
tembus cahaya untuk bangunan (bahan bangunan non-logam); Pelur (Semen Lantai); Pintu PVC; Pintu kaca; Pipa Beton; Pipa
HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida);
Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; Pipa
yang terbuat dari damar sintetis; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat
dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; Plafon PVC; Plafon-
plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan
untuk atap yang terbuat dari plastik; Seteger (Tangga Segi Empat); Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk
bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Talang air; Talang
air non logam; Talang jalan (selokan) bukan dari logam; Tutup atap bukan dari logam; Ubin langit-langit, bukan dari logam;
Ubin lantai; Ubin, bukan dari logam; agalmatolit untuk digunakan sebagai bahan bangunan; alas lantai terbuat dari gabus; alas
tiang gipsum; amphibole untuk digunakan sebagai bahan bangunan; aspal; aspal jalan; aspal, dan bahan bangunan atau
konstruksi aspal; atap gelombang plastik; atap, bukan dari logam; bagas tebu diaglomerasi [bahan bangunan]; bahan
bangunan [non-logam]; bahan bangunan atau konstruksi dari gamping/kapur; bahan bangunan atau konstruksi dari karet;
bahan bangunan atau konstruksi dari plester; bahan bangunan beton; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari
batu buatan; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari kayu; bahan bangunan dari plastik; bahan bangunan non-
logam dalam bentuk lempengan; bahan bangunan sintetis; bahan bangunan, bukan dari logam; bahan batu untuk digunakan
dalam konstruksi atap; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi dinding; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi
lantai; bahan batu yang digunakan dalam membangun lantai, atap, countertops, dinding, cladding, dan perapian; bahan
konstruksi bangunan k; bahan lembaran yang dilaminasi resin termoset (thermosetting) dan papan yang dilaminasi resin
termoset (thermosetting) untuk bangunan; bahan pelapis jalan; bahan tahan api, bukan dari logam [bahan bangunan]; balok,
bukan dari logam; batu; batu alam; batu bangunan; batu bata; batu bata berprofil; batu bata beton; batu bata keramik untuk
digunakan dalam tungku tahan api; batu bata untuk dinding; batu bata untuk jalan; batu bata untuk lantai; batu buatan; batu
gamping; batu kristal untuk digunakan sebagai bahan bangunan; batu nisan; batu pasir untuk bangunan; batu paving; batu
untuk bangunan dan konstruksi; beton siap pakai; bingkai jendela dari kayu; bingkai jendela dari kayu yang dilapisi aluminium;
bingkai jendela dari plastik; bingkai jendela, bukan dari logam; bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung terbuat dari kayu;
blok kaca untuk bangunan; braket, bukan dari logam, untuk talang; cerobong asap, bukan dari logam; daun jendela gulung,
bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk bangunan; daun
jendela, bukan dari logam; dempul (filler) atap berbasis aspal [bahan bangunan]; dinding beton; dinding pvc; eternit; eternit
gipsum; genteng dari batu alam; genteng gipsum; genteng kaca; genteng keramik; genteng keramik mengkilap; genteng
plastik; genteng tahan api; genteng, bukan dari logam; gerbang dan panel pagar, bukan dari logam; gifsum/lembaran terbuat
dari plastik / PVC; gipsum yang dikalsinasi; granit; gypsum [bahan bangunan]; gypsum untuk digunakan sebagai bahan
bangunan; jendela vinil; jendela, bukan dari logam; kaca bangunan; kaca isolasi untuk bangunan; kaca jendela berwarna
untuk bangunan; kaca jendela umum untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca jendela yang dimodifikasi untuk
bangunan; kaca pengaman; kain fiberglass untuk penguatan struktural; kain pengontrol erosi [bahan bangunan]; kain untuk
underlayment lantai; kapur mentah; kapur untuk bangunan; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kayu bangunan;
kayu lapis; kayu veneer; kayu, setengah dikerjakan; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; kerangka kerja, bukan
dari logam, untuk bangunan; kerikil; kisi-kisi, bukan dari logam; kusen PVC; kusen jendela bukan dari logam dilengkapi jaring
nyamuk; kusen jendela, bukan dari logam; kusen pintu bukan dari logam dilengkapi jaring nyamuk; kusen pintu kayu; kusen
pintu, bukan dari logam; kusen, bukan dari logam; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis; lantai atletik, bukan dari
logam; lantai bambu; lantai batu komposit plastik; lantai beton; lantai dansa portabel, bukan dari logam; lantai karet; lantai
kayu; lantai keramik; lantai laminasi, bukan dari logam; lantai olahraga dari kayu; lantai papan vinil; lantai parket; lantai parket
dan lempengan parket; lantai parket dari gabus; 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 dasar atap; lapisan untuk lantai; lapisan untuk lantai, bukan dari logam; lembaran kaca untuk
digunakan dalam bangunan; lembaran penutup atap; log [bahan bangunan]; manik-manik sudut drywall, bukan dari logam
[bahan bangunan]; marmer; marmer [bahan bangunan]; mendasari lantai; monumen, bukan dari logam; mosaik kaca untuk
digunakan dalam bangunan; mosaik untuk bangunan; mural ubin, bukan dari logam; pagar kontrol erosi [bahan bangunan
non-logam]; pagar, bukan dari logam; panel atap, bukan dari logam; panel bangunan, bukan dari logam; panel beton; panel
dinding, bukan dari logam; panel drywall [bahan bangunan]; panel jendela untuk bangunan; panel kaca untuk bangunan; panel
kayu; panel kayu untuk bangunan; panel langit-langit, bukan dari logam; panel lantai, bukan dari logam; panel pagar, bukan
dari logam; panel pemberi sinyal, non-bercahaya dan non-mekanis, bukan dari logam; panel penyekat di dalam sifat dinding
fiberglass terendam yang digunakan untuk mengarahkan aliran air di fasilitas pengolahan air limbah; panel pintu, bukan dari
logam; panel plastik multi lapis untuk digunakan dalam bangunan; papan atap dari kayu; papan bebek untuk kamar mandi ,
bukan dari logam; papan bubur kayu untuk bangunan; papan cuaca, bukan dari logam; papan dan panel tahan air, bukan dari
logam, untuk konstruksi; papan dan panel tahan api, bukan dari logam, untuk bangunan; papan dinding gipsum; papan dinding
plastik; papan dinding, bukan dari logam; papan gipsum; papan gipsum yang diperkuat oleh serat kaca; papan kayu; papan
kayu lapis; papan kayu lunak; papan kayu untuk bangunan; papan langit-langit kayu; papan langit-langit, bukan dari logam;
papan lantai kayu; papan lantai parket; papan lantai plastik; papan lantai, bukan dari logam;

Halaman 326 dari 917



papan loncat, bukan dari logam; papan partikel; papan penghiasan dari kayu; papan penghiasan kayu; papan penghiasan
kayu lunak; papan polietilen digunakan sebagai pengganti kayu; papan selubung, bukan dari logam; papan semen mortar;
papan semen serat; papan semen yang diperkuat serat kayu [papan semen semakin tinggi]; papan serat; papan serat [bahan
bangunan]; papan triplek; papan trotoar jalan beton; papan tulis batu; papan tulis untuk atap cladding; papan tulis untuk
dinding cladding; papan vinil pembentuk lantai; partisi, bukan dari logam, untuk bangunan; patung batu, beton atau marmer;
patung beton; paving blok, bukan dari logam; pelapis [bahan bangunan]; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; pelapis batu
[bahan bangunan]; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; pelapis kayu; penghiasan dan lantai kayu; penghiasan
kayu; penutup atap, bukan dari logam; penyokong pagar, bukan dari logam; pintu ayun otomatis non-logam; pintu ayun, bukan
dari logam; pintu bagian dalam, bukan dari logam; pintu bifolding otomatis non-logam; pintu garasi, bukan dari logam; pintu
geser otomatis non-logam; pintu geser vinil; pintu geser, bukan dari logam; pintu kayu; pintu kualitas tertinggi dan merupakan
pilihan terbaik untuk pertahanan, bukan dari logam; pintu lipat, bukan dari logam; pintu luar, bukan dari logam; pintu putar
otomatis non-logam; pintu putar otomatis, bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu vinil; pintu, bukan dari logam
*; pipa air, bukan dari logam; pipa batu pasir; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam;
pipa beton; pipa dan saluran tanah liat; pipa dan saluran terra cotta; pipa drain keramik; pipa drainase, bukan dari logam; pipa
kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa kayu untuk bangunan; pipa
penstock, bukan dari logam; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik untuk membawa gas alam; pipa polietilen
digunakan dalam sistem pemanas dan pendingin geotermal; pipa saluran yang terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir;
pipa saluran, bukan dari logam; pipa selokan, bukan dari logam; pipa semen; pipa semen mortar; pipa semen, gerabah atau
batu pasir; pipa tembikar; profil gypsum; profil kayu; sambungan ekspansi, bukan dari logam, untuk lantai; sambungan
ekspansi, bukan dari logam, untuk lantai dan dinding; sambungan pipa non logam; 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 asbes; semen mortar; semen putih;
semen serat; semen untuk tungku; semen*; 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; serpentine untuk digunakan sebagai bahan bangunan;
sistem plafon gantung non-logam yang terdiri dari panel; talang atap, bukan dari logam; talang bukan dari logam; talang hujan,
bukan dari logam; talang kotak bukan dari logam; terak [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; tiang pagar, bukan
dari logam; tiang pintu, bukan dari logam; tikar pengendali erosi [bahan bangunan]; triplek; tuf untuk digunakan sebagai bahan
bangunan; ubin batu alam; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding
dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin dinding
mosaik; ubin dinding tahan api; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding,
bukan dari logam, untuk bangunan; ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk
dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin
keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit dari stone wool; ubin langit-langit gipsum; ubin langit-langit keramik;
ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai
karet; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tahan api; ubin lantai tanah liat; ubin
lantai tembikar; ubin lantai terra cotta; ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam;
ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin tahan api; ubin tembikar; ubin untuk  jalanan; ubin, bukan dari
logam, untuk bangunan; unit pintu, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:04:06
540   EtiketDID2022050873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT.01/RW.05, Pojkecik, Baujeng, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur 67154,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67154

PT BAUJENG PLYWOOD BERNAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP DAUN BERNAS PLYWOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===papan kayu lapis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:05:45
540   EtiketDID2022050874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Sukamaju, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Putri Aulia Ibrahim, SE.,M.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Asgar Freshener
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih kaca depan mobil; Coating kaca mobil; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih blok mesin

mobil; Pembersih mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap body mobil; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan
pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan
penyegar udara; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pembersih dashboard mobil; air parfum; cairan pembersih kaca depan mobil; deterjen untuk mobil; lilin
carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin mobil; mint untuk wewangian; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum
dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; sachet parfum; sachet wangi; sampo mobil; sealant polimer untuk membersihkan,
menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan serba guna; 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 mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pewangi ruangan; sediaan
pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semir mobil; wangi-wangian; wewangian; wewangian alami; wewangian
dicampur; wewangian sintetis; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk
penggunaan pribadi; wewangian vanila===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:07:41
540   EtiketDID2022050875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gedongan Gg. Dwarawati No. 13 RT/RW: 003/028 Tlogoadi, Mlati, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55286

Salis Nur Kusni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Miro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Benang
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:14:52
540   EtiketDID2022050876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karang Empat Besar No. 108, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60133
ARIF BUDIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEPARIS INNOVATION PERFUME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; air parfum; amber [parfum]; colognes, parfum dan kosmetik; 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
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:17:26
540   EtiketDID2022050877

730 Nama Pemohon : PT. BERAU COAL ENERGY TBK.
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Alamat Pemohon : Gedung Sinarmas MSIG Tower LT, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 RT.012 RW.001,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHCONNECT ACADEMY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru muda, hijau tosca, biru tua, ungu.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer

global atau perangkat nirkabel; Telepon Seluler; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer
yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:38:29
540   EtiketDID2022050881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK RUKO HR. MUHAMMAD SQUARE KAV C. 15-16 KELURAHAN
PRADAHKALIKENDAL KECAMATAN DUKUH PAKIS, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT TERANG ABADI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERJAGA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel Antena; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik Tegangan

Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel
audio; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel listrik; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kawat-kawat dan
kabel-kabel listrik; alat pengkait kabel listrik; alat penyangga kabel listrik; kabel RCA; kabel [listrik]; kabel audio; kabel audio
dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel data; kabel daya; kabel daya mobil; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel
fleksibel; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel
listrik; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel printer; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel
vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; sarung tangan kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 13:47:08
540   EtiketDID2022050883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JI. Rungkut Industri IV No.25-27, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
PT REMBAKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: qt + logo
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel 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 fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
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Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; 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 mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah
(kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk
kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum 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; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (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;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik;
kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik;
kosmetik; kosmetik alis; 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 non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat
dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim 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 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
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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 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; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk
keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive 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]; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik 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 untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat
sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion
[kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk
keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; 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 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
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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

18/07/2022 13:58:21
540   EtiketJID2022050884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Lippo Mall Kemang Village, JL.Kemang VI No.6, Bangka, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

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 :

: STYLES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Fuschia, Oranye, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan nilai (point reward); Penerbitan kupon, kode diskon dan poin untuk program

loyalitas pelanggan; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penyelenggaraan hadiah; Penyewaan apartemen, kondominium, vila,
dan kabin; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa
penyewaan apartemen; penerbitan kartu diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan
poin loyalitas pelanggan; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengiriman dana dengan menggunakan sarana
elektronik; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan
apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan gedung; sewa guna tanah dan
pemukiman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 14:45:12
540   EtiketDID2022050887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Tytyan Indah Blok C3 No.7B, Kalibaru, Kota Bekasi, Jawa Barat
CV ORIANA BEAUTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ranada
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 : ===Gel jerawat (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit

daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah (kosmetik);
Lipstik berbentuk pasta; Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit
kering (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
kosmetik untuk bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; 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 pembersih [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); lipstik; losion 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 perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket
kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
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obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 14:51:50
540   EtiketJID2022050890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinarmas MSIG Tower LT, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 RT.012 RW.001,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. BERAU COAL ENERGY TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHCONNECT ACADEMY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih. biru muda, hijau tosca, biru tua, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan secara online; Layanan akademi pendidikan; Layanan

pendidikan; Layanan pendidikan lanjutan; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; layanan pelatihan pendidikan
komputer; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan
pengajaran; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan
inovasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 14:53:17
540   EtiketDID2022050891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Duri Kosambi No.122 Rt.001 Rw.001, Duri Kosambi - Cengkareng, Jakarta
Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INTERNASIONAL MITRA COSMETIC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: imicos + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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

kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; 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 dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan
atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat
pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan;
Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan
pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin
mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah
menguap; 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 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 Pembersih; 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
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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 pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion
untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); 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); Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; 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; Reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); 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; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; 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; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; air toilet yang mengandung
minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amplas untuk mengasah pensil gambar;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; 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; bilasan pemutih
gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
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penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur
lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat
dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah
tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; eau de parfum;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; 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 mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; 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 basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona 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 pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; 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 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; 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 dasar
bedak; 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 pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim 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
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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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan
krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion 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 pembersih gigi; 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]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak Kolonyo;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk
mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu
cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan
dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan
dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri
umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi,
bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki
rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint
[wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai;
minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; 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; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi
cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak mengandung
obat); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan
abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil blush on; pensil
eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan
memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; 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; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan
dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak
esensial, untuk tembakau; 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
Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk
rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan
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sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; 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]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah
dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-
manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; 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 binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing;
sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak;
sediaan 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 gigi;
sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (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 rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan
minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan rambut; 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 membersihkan
gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit 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; sediaan-sediaan yang tidak mengandung
obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; 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 kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); strip pemutih
gigi; strip pemutih, pasta gigi; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; 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 berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik
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yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata
rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan
pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; 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 deodoran untuk penggunaan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 14:56:22
540   EtiketDID2022050894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Pekojo RT/RW 001/001, Tunggalpager, Kec. Pungging. Mojokerto, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat

Regina Aidhilla Koesuma, Regina Aidhilla Koesuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JANE EYRE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===perhiasan perak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 14:57:26
540   EtiketJID2022050896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinarmas MSIG Tower LT, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 RT.012 RW.001,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. BERAU COAL ENERGY TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHCONNECT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru muda, hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan

perencanaan karir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:00:17
540   EtiketDID2022050897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grogolan, RT 01 RW 04, Ketelan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57132
Amalia Septiyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Solo Flower Bouquet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Merah muda, Putih, Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===bunga buatan; bunga buatan dari tekstil; bunga dan pita (bordiran); bunga kertas buatan; bunga plastik buatan; korsase

bunga buatan; rangkaian bunga buatan; rangkaian bungan palsu berbentu bulat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:00:41
540   EtiketJID2022050898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Lippo Mall Kemang Village, JL.Kemang VI No.6, Bangka, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

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 :

: STYLES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Fuschia, Oranye, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan

skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem
pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara
pedagang dan pelanggan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:05:40
540   EtiketDID2022050900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinarmas MSIG Tower LT, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 RT.012 RW.001,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. BERAU COAL ENERGY TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHCONNECT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru muda, hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan

karir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:08:41
540   EtiketDID2022050901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kota Wisata Cluster Central Park Blok A2 RT. 001/ RW. 035, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16968

Ery Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: One Way
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:09:30
540   EtiketDID2022050902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapitan No. 60, RT.002/RW.005, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok, Jawa Barat

ZAINUDIN SABIRINSAH ULAN SELIAN, SH.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AG AGARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cabe Kering; Dodol; Gula nira kelapa; Kopi Aceh; Kopi durian; Kunyit*; Lempok Durian; Meses cokelat; Minuman coklat

dengan atau tanpa susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Produk-produk
kakao ; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah; Teh daun kelor; biji cokelat; biji pala; bubuk cabai; bubuk
kokoa; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; cengkeh [rempah-rempah]; coklat; cuka palem; gula aren;
gula kelapa; jahe [bumbu]; kayu manis [rempah-rempah]; kopi; kopi rempah; lada; minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman teh dengan susu; pala;
rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; sambal cabe rawit aceh; seduhan herbal berbahan rempah
(jahe, kunyit, temulawak); teh; teh jahe; teh kunyit; vanili===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:09:37
540   EtiketDID2022050903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hemat I No.1 A, Rt/Rw. 005/003 Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan
, DKI Jakarta

ALFIANDI

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 :

: oflove
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dasar Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,

sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; 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-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); 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; sepatu; setelan pakaian formal wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:10:21
540   EtiketDID2022050904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Empang Bahagia K/15 A, Rt. 010/Rw. 006, Kel. Jelambar, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Zulfikar A. R
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAFA BERAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Cokelat & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:15:02
540   EtiketDID2022050906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Gatot Subroto,RT.024,RW.000,Kelurahan Bandara,Kecamatan Sungai
Pinang,Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

LILYANA SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMERVEILLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : 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; Toner wajah (kosmetik); bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; lipstik; parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:16:05
540   EtiketJID2022050907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinarmas MSIG Tower LT, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 RT.012 RW.001,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. BERAU COAL ENERGY TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHCONNECT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda, Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen publikasi; Iklan niaga televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau

iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Pemasangan poster; Pengiklanan penjualan melalui pos;
Penyediaan kolom publisitas; agen informasi komersial; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; hubungan
Masyarakat; iklan radio; iklan televisi; jajak pendapat; jasa agen periklanan; 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; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyesuaian bahan iklan dengan
perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyewaan ruang iklan; penyusunan materi publikasi; publikasi naskah
publisitas/iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:18:26
540   EtiketJID2022050908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung
Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma

Halaman 341 dari 917



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 :

: CHANG CHIN BUBUR AYAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kantin; Kedai; Layanan kedai makan; Restoran; Restoran keliling

dengan menggunakan truk (Food Truck); Warung makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak
makanan; kafe; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:20:34
540   EtiketDID2022050909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KEBONSARI ELVEKA VII NO 12 , JAMBANGAN, SURABAYA , 60233 , Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60233

MAYKO FAJAR BUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRAGRANCE ICON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : WARNA DASAR HITAM DAN WARNA TULISAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan kosmetik; basis make-up dalam bentuk

pasta; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; dandan; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; gel kecantikan; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; glitter kuku; kayu wangi; kit make-up; kit
make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim boot; krim kecantikan; krim malam; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mandi; kristal mandi; losion untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up [kosmetik]; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak aromatik; minyak
aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa
obat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; parfum cair; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sabun tubuh tanpa obat; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; tubuh
gemerlap; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:22:34
540   EtiketJID2022050910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Muchtar Sawangan, Rt 002, Rw 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, 56481

PT Pakuan Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHILΛ AT SAWANGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SHILA DI SAWANGAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; 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; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa penyewaan properti komersial; layanan investasi properti dan real estat; layanan manajemen real estat dan
properti; layanan properti real estat; manajemen properti real estat; manajemen real estat dan properti; menyewakan kantor,
toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengembangan
properti dan real estat; penyewaan properti komersial; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan;
penyewaan real properti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:26:43
540   EtiketDID2022050912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung talang VI A No.99Br/linkBuanaIndah, Padangsambian, Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Bali

Agustinus Tjandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: zolagen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning; Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:29:32
540   EtiketJID2022050915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintaro Raya No. 8C, RT 02/RW 10, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan - Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12240

PT INTI GEMILANG BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Foxybright
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, putih dan kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Instruktur; Jasa Pendidikan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan

dengan olahraga; menyediakan fasilitas olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:29:37
540   EtiketDID2022050915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swarna Bumi RT. 004 RW. 005, Kel. Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir,
Agus Triansyah
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Riau, 29214
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HAT : Hanya Aku Teman masak mu
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit

untuk makanan; minyak sawit untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:30:03
540   EtiketJID2022050916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Hijau V No. 1, RT/RW. 010/013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Stephanus Yudianto Sutanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CORNERSTONE DEVELOPMENTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan perumahan; Pengerjaan kontruksi bangunan umum; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang

berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real
estat lainnya; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan
tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan
pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi perumahan dan bangunan; layanan konsultasi dan dukungan teknis yang terkait dengan jasa-jasa
perbaikan atau kontruksi bangunan; pembersihan properti perumahan dan komersial; pendirian pusat komersial, area
perumahan dan pabrik; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); penyediaan informasi, konsultasi, nasehat
yang berhubungan dengan kontruksi; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung
perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan,
kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:31:15
540   EtiketDID2022050917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan penen permai No.1 RT02 RW33 Donoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

Galih Wicaksono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hepime
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam; putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk

digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk,
sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk
keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Kasein untuk suplemen diet; Krim obat herbal;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan zat diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan
tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;
Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
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Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman yang digunakan sebagai
suplemen diet; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak jintan Hitam (Herbal); Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; 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; Produk
pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam
bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada
pernafasan; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul,
teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi
manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen
diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet,
yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi untuk digunakan dalam
budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi
dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui;
Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan
tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami;
Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen
makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan;
Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk
penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen
makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari
asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis
protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam
laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan;
Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran
dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi
dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen
zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi
untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk
nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; acai powder, suplemen diet; aditif
makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai
suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman
dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; anti-oksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan
untuk suplemen gizi; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai
suplemen nutrisi; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen diet; campuran
minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi
bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat
untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; energy bar digunakan
sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; gula susu [suplemen gizi]; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat;
kapsul tambahan herbal pria; kasein untuk suplemen diet; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; krim herbal untuk
keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; memberi makan
suplemen untuk keperluan dokter hewan; mineral dan suplemen mineral; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk
detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman obat herbal; minuman
suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk
keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal;
obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet
untuk keperluan medis; pil herbal untuk pengobatan diabetes; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk
digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; protein untuk suplemen diet; ragi bir untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit
sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai
suplemen diet; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan-sediaan
pengganti makanan (suplemen); semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal
untuk keperluan medis; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai
bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk
kalsium (suplemen); suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi
keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet;
suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji
rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk
sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum;
suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet
lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet
untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet
untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk
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kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk
tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari
seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan;
suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung
vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal
dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen
homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami
untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen
makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk,
cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk
tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan
pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet
bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam
bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap
makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus
herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk
manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan
terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium;
suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural
struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya;
suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen
makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen minyak biji rami;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan
medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak;
suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan;
suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur;
suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen
probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi untuk
hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang;
suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman
effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan;
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suplemen vitamin untuk hewan; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet hisap pelega tenggorokan madu
herbal; tablet hisap suplemen seng; tambalan suplemen vitamin; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:34:16
540   EtiketJID2022050918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinarmas MSIG Tower LT, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 RT.012 RW.001,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. BERAU COAL ENERGY TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHCONNECT HACKATHON + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru muda, biru tua, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa produksi dan

presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:34:49
540   EtiketDID2022050919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Biz Park Blok DM 5 NO 31 E, Jl. Daan Mogot KM 18, Kalideres,
Jakarta Barat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

PT. DANPAC PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARJOENA MAXXX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas tisu untuk kesehatan; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; tisu

antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali
pakai; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:35:59
540   EtiketDID2022050921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.06, GROUP 3, GUANJIA VILLAGE, KUANGSHAN TOWNSHIP,
LENGSHUIJIANG, LOUDI, HUNAN

YANG, XIANGPENG

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 :

: BONOSS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dalam; Topi sebagai tutup kepala; celana panjang; dasi; kaos; kaus olahraga; kemeja; korset; kostum topeng;

pakaian; pakaian dalam; rok; sarung tangan [pakaian]; sepatu olahraga; syal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:38:21
540   EtiketDID2022050922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARA INDUSTRIAL PARK BLOCK A NO. 46, Kota Batam, Kepulauan Riau
PT AROMA NUSAJAYA KARYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI MELAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hanya penamaan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:39:13
540   EtiketDID2022050923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cipondoh, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15141
Anwar Ibrahim Taufik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATUKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; Celana pelindung kaki;

Jerkins; Pakaian dinas seragam; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; T-shirt lengan panjang; atasan rajut;
baju ketat; baju rajut; blus lengan panjang; capris denim; celana dalam wanita; celana kasual; celana khaki; celana kulit;
celana pendek bersepeda; celana tempur; celana untuk tunggang kuda; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk
wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga;
corselets; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; gaun koktail; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; ikat
pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket
ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas kulit; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jikatabi
[Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk
pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaus kaki anak-anak; kaus pengendara sepeda; kemeja berkerah; kemeja kulit;
kemeja lengan panjang; kerah [pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam];
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum tari; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; manset; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel pemantul cahaya;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
denim; pakaian kendo; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian pengendara sepeda; pakaian santai; pakaian santai untuk pria;
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 yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; puncak jogging; sabuk kulit [pakaian]; sandal
dansa; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu dek; sepatu
keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; seragam karate; stoking setinggi lutut; sweater
katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal renda; tanaman legging; tas sepatu kriket; topi bersepeda; topi koki; topi rajut;
topi rajutan; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:42:20
540   EtiketJID2022050925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Dadap Rt.001/003, Dadap - Kosambi,Tangerang, Banten, Kabupaten
Tangerang, Banten

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUTIARA NURUL HIKMAH DADAP
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUTIARA NURUL HIKMAH DADAP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa pendidikan

Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pemrosesan penggajian; Jasa pendidikan melalui
sarana media sosial; Jasa pendidikan secara online; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Layanan konsultasi
pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pendidikan dasar; Mengajar pada
pendidikan lingkungan; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang
teknik otomotif; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pengajaran pendidikan dini; Pengajian (Jasa Pendidikan);
Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan ujian pendidikan; Penyewaan peralatan pendidikan; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Publikasi teks pendidikan; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan;
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; 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 sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang
teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan
mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan
masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem
operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik;
jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan,
pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan
kejuruan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam sifat
pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; lembaga pendidikan; melakukan
kursus pendidikan; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan ujian dan ujian pendidikan; menyediakan
materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga;
pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan seni tari (pendidikan); pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di
kelas untuk tujuan pendidikan; pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan lebih lanjut; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar
dan lokakarya [pelatihan]; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
kursus pendidikan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; persiapan kursus dan
ujian pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:42:47
540   EtiketDID2022050926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. P. Santri no: 60 RT 001/013 Kel Kotakulon, Sumedang Selatan, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, 45311

Heni Purnamasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Asia Tropis Blok AT11no: 21 Harapan Indah - Bekasi  Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MD GLOW by apt. Heni Purnamasari, S.Farm
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, merah muda dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem kecantikan; 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 kecantikan (kosmetik);
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astringen untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; make-up
[kosmetik]; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; preparat pelembab [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
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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
kecantikan; susu kecantikan; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:43:21
540   EtiketDID2022050927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sambiroto, Desa Mlaten, Kec. Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
PT. SAKTI INTI PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZENLIVIN
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; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa

vanila; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Produk Susu Bubuk; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Susu
UHT; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang
diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk
lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya
(tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu protein;
bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein
shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk
susu; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman non-alkohol
disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu
dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama;
produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu;
susu; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk
orang dewasa dan orang tua; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan
yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu rendah lemak; susu
semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:44:06
540   EtiketDID2022050928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Busukan RT 003 RW 027 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57127

Sri Rahaju

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rahayu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:46:25
540   EtiketDID2022050929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK RUKO HR. MUHAMMAD SQUARE KAV C. 15-16 KELURAHAN
PRADAHKALIKENDAL KECAMATAN DUKUH PAKIS, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT TERANG ABADI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata
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TERJAGA
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Korek api listrik dan bukan listrik; korek api; korek api cerutu; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk perokok; korek

api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:55:12
540   EtiketDID2022050931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA SENTUL KM. 2, DS. KADUMANGU , Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16810

PT ADMIRAL PARAGON JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LET'S BREEEW BRO!
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi Bubuk dalam kantong

tetes; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; biji kopi berlapis cokelat; dripper kopi bubuk sekali
pakai, diisi; kapsul kopi, terisi; kopi beraroma; kopi giling; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; permen rasa kopi.; produk-produk
kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 15:56:47
540   EtiketDID2022050932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saidan No. 5 RT.005 RW.003, Pandansari, Semarang Tengah, Kota Semarang -
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50139

OEI LIE KUANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SO.RA SOAL RAMBUT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa rambut; Esens rambut; Highlighter; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim creambath; Krim pelurusan

rambut; Krim rambut; Krim untuk menggelapkan rambut; Lak rambut; Perona Pipi; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan
rambut; Produk perawatan rambut; Sabun; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan rambut
tanpa obat; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Serum rambut; Toner;
Vitamin rambut; balm rambut non-obat; bedak; body lotion untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku;
foundation; gel rambut; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; krim
kecantikan; lipstik; losion dan semprotan untuk rambut; losion rambut; losion untuk rambut; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur kosmetik; maskara; masker kecantikan; minyak aromaterapi; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak
rambut orang aring; minyak untuk pengkondisian rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat dan bahan obat
menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; parfum dan cologne; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; penghilang riasan mata; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan
rambut palsu; perona mata; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses,
gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan untuk melindungi rambut; sabun kosmetik; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; 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; semprotan rambut; serum kecantikan; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tonik rambut; wax rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:00:10
540   EtiketDID2022050934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dharmawangsa X No 76 A, Cipete Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. Internusa Jaya Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SITL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Langit adalah batasnya
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; pembakar; pembakar gas; pembakar minyak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:00:25
540   EtiketDID2022050935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jetis RT 005 RW 001, Desa kuto, Kecamatan kerjo , Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah, 57753

Yenna Septiani Asri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANGERAN LAYER CAKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning Emas dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Nastar Keju; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Roti kue-kue semprit;

cupcake cokelat; kue bolu; kue kering kastengel; kue nastar; kue putri salju; kue semprit; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:03:16
540   EtiketDID2022050936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kayu Manis VIII No. 29, RT/RW : 002/008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan
Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Gabby Nada Larasati

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 :

: STEAK 36 Steak sultan harga merakyat + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Nasi Kari Sapi; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal

Goreng Ati Kentang; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Semur Daging Sapi; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi
dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; bibimbap
[Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan
sayuran dan daging sapi]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham,
dan sosis pedas]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging
berupa sandwich burger; roti berlapis keju dan daging asap; sandwich burger daging sapi; saus steak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:07:48
540   EtiketDID2022050937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Muchtar Sawangan Rt 002, Rw 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, 56481

PT Pakuan Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHILΛ AT SAWANGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Shila di Sawangan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Bendera iklan; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku tanda terima /

kuitansi; Form perjanjian; Formulir bisnis cetak; Formulir yang dicetak; Iklan (Barang Cetakan); Kop surat; Manual-manual
untuk perkenalan produk dan iklan; Materi periklanan yang dicetak; Materi presentasi audiovisual yang dicetak; Pamflet dalam
hal periklanan; Poster periklanan; Publikasi iklan tercetak; Selebaran iklan; amplop; barang cetakan bertanda tangan; barang-
barang cetakan; buku perjanjian; buku voucher; cap [stempel]; formulir bisnis; formulir kosong; formulir pemesanan; formulir
pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; formulir yang dicetak sebagian; formulir, dicetak; kertas kop surat;
lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label,
grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; pamflet di bidang penjualan real
estat; pamflet iklan; papan iklan tercetak dari kertas; publikasi cetak, formulir (cetak); rencana arsitektur; rencana dan
spesifikasi arsitektur; sampul buku perjanjian dari kulit; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk
tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; tanda/papan iklan dari
karton; template gambar; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan; voucher hadiah tercetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:08:01
540   EtiketDID2022050938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok E 16 No.33, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUKARNADIR

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 :

: MIKAKU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gilingan kopi elektrik; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Pencacah daging (mesin); Pisau potong listrik; alat

pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk
persiapan makanan dan minuman; gunting, listrik; kocokan telur, listrik; mesin cuci [laundry]; mesin dapur, * listrik; mesin
pemeras untuk binatu; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pencuci piring untuk
keperluan rumah tangga; mesin penggiling; mesin potong, listrik; mesin telur mengiris; mesin untuk mencuci peralatan dapur;
mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pasta pembuat, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pembersih uap untuk keperluan rumah tangga;
pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan buah yang dioperasikan dengan
listrik dan daya; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling kopi, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; penggiling listrik untuk keperluan rumah tangga;
penggiling makanan, listrik; penghancur, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris
dan memotong makanan; sapu listrik; slicers makanan, listrik; tiriskan salad [mesin dapur listrik]; whisks, listrik, untuk
keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:09:33
540   EtiketDID2022050939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
PT DEXA MEDICA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAFOXA
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:13:18
540   EtiketDID2022050940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Golden Ville No. 88 DB
Jl. Daan Mogot II, Duri Kepa,
Jakarta Barat 11510, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. DYCOM ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TPC DYCOM + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TPC : merupakan suatu penamaan.
DYCOM : bagian dari nama pemohon.

591 Uraian Warna : Hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical

   lifting (pengangkut  vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker;
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; alat pengangkut
(pertambangan); alat-alat pneumatik; kontrol pneumatik untuk motor dan mesin; konveyor tabung pneumatik; mesin
pengangkut; mesin pneumatik dan aparat; palu pneumatik; pisau [bagian mesin]; pompa pneumatik; roda mesin; saringan
[mesin atau bagian mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:13:49
540   EtiketJID2022050941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Indah No. 54 RT/RW. 009/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

GITTA AMELIA DJUWADI , PAULA ANSELMI

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 :

: SQUEEZE90 + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH MUDA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa pemesan dan penjualan barang

secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan
konsultasi bisnis; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; iklan online pada jaringan komputer; iklan televisi; konsultasi bisnis dan layanan informasi; layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan ritel untuk makanan dan minuman; mengatur
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dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk
orang lain; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran media sosial; pemasaran
online; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-
commerce); penyediaan dan penyewaan ruang iklan; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk;
persewaan kios penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran;
proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; pusat perbelanjaan; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:15:17
540   EtiketJID2022050942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jaya Mandala II Nomor 15, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Daniel Jizhar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODENA CULINARIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pelatihan kuliner; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa

pendidikan kuliner; Jasa pendidikan secara online; Jasa pengajaran secara online; Jasa penyelenggara lomba memasak;
Kursus memasak; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan komersial; 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; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Menyediakan kursus pelatihan; Penyediaan pelatihan secara online;
Penyediaan tutorial secara online; Penyewaan Lampu/Lighting; instruksi memasak; kursus pendidikan online dan layanan
pendidikan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran;
melakukan kelas latihan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan
lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur lokakarya dan seminar; menyediakan pelatihan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online;
pelaksanaan loka karya dan seminar; pelatihan kejuruan; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; produksi rekaman suara dan
video; publikasi barang cetakan, juga dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi materi cetak; publikasi
online (tidak dapat diunduh); publikasi selebaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:16:06
540   EtiketDID2022050943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARTINI GG HAJI IMIH NO.2 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13790

Ammar Abdat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOISPARI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu untuk membantu meredakan batuk; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Obat

herbal yang mengandung madu; Ramuan herbal tradisional; Sediaan obat batuk; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza
dan alergi; ekstrak herbal obat; jamu untuk meredakan batuk berdahak; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan;
sediaan farmasi  untuk organ pernapasan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan;
stimulan pernapasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:19:11
540   EtiketDID2022050944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Madrasah Al Husna 34, RT 001 RW 004, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

FITRIA SADONIA
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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 :

: NANACA SHOP
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Pasta; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan pasta; coklat; gelato; kopi; kue basah; kue pastry;

makanan ringan berbahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi;; permen; puding; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:20:11
540   EtiketDID2022050945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 200 South Wilcox Drive, Kingsport, Tennessee, 37660
Eastman Chemical Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juniaty Rianto S.H
FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tritan RENEW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Turquoise
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===plastik mentah; plastik, tidak diproses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:21:32
540   EtiketDID2022050946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOCADEX
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:23:35
540   EtiketJID2022050948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sungai Gerong No. 12, RT. 010 RW. 020, Kebon Melati, Tanah Abang , Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

ANOP MIRCHANDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACKFOX BARBERSHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan tukang cukur; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; implantasi rambut; jasa konsultasi yang berkaitan

dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; layanan ahli kecantikan; layanan elektrolisis dan obat
menghilangkan rambut; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan penataan
rambut dan salon kecantikan; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan kecantikan
terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan,
sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan rambut; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon
rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk pria; layanan
salon rambut untuk wanita; memotong rambut; penataan rambut; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan
rambut dan pijat; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan
rambut; restorasi rambut; salon estetika; salon kecantikan; tata rambut; waxing obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:26:21
540   EtiketDID2022050949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA SENTUL KM. 2, DS. KADUMANGU , Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16810

PT ADMIRAL PARAGON JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JIWO ROINJI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi Susu ; Kopi bubuk;

Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; es kopi; kantong kopi, terisi; kopi instan; kopi kantongan; 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 sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya
terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:28:47
540   EtiketDID2022050950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RILODEX
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:28:53
540   EtiketDID2022050951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok E 16 No.33, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUKARNADIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CATHERING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gilingan kopi elektrik; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Pencacah daging (mesin); Pisau potong listrik; alat

pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk
persiapan makanan dan minuman; gunting, listrik; kocokan telur, listrik; mesin cuci [laundry]; mesin dapur, * listrik; mesin
pemeras untuk binatu; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pencuci piring untuk
keperluan rumah tangga; mesin penggiling; mesin potong, listrik; mesin telur mengiris; mesin untuk mencuci peralatan dapur;
mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pasta pembuat, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pembersih uap untuk keperluan rumah tangga;
pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan buah yang dioperasikan dengan
listrik dan daya; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling kopi, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; penggiling listrik untuk keperluan rumah tangga;
penggiling makanan, listrik; penghancur, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris
dan memotong makanan; sapu listrik; slicers makanan, listrik; tiriskan salad [mesin dapur listrik]; whisks, listrik, untuk
keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:29:08
540   EtiketJID2022050952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung talang VI A No.99Br/linkBuanaIndah, Padangsambian, Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Bali

Agustinus Tjandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tani & Tanya ?
Merek Kata

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

film; 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; produksi film iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:30:22
540   EtiketDID2022050953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Belimbing RT 001/RW 001, Kabupaten Tangerang, Banten, 15212
Yohana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HINOTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah 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 pompa
pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Pompa bahan bakar untuk mesin  ; aerator rumput [mesin]; bensin
meteran pompa; blower daya untuk puing-puing rumput; busi pijar untuk mesin Diesel; gergaji [mesin]; gergaji listrik; gergaji
motor-driven; gergaji rantai; jig-gergaji [alat-alat listrik]; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mesin Potong Rumput; mesin
bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk mesin; mesin gergaji kayu; mesin kayu listrik gergaji; mesin
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pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong rumput traktor;
mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin untuk kayu gergaji; mesin vibrator bensin; naik-on mesin pemotong rumput;
pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pisau untuk gergaji listrik; pompa air diesel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:30:41
540   EtiketDID2022050954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemang 89 Lantai 3, Jl. Kemang Raya Nomor 89, Kelurahan Bangka, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT SAH DIGITAL TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pastisah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang

aman.; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:31:33
540   EtiketJID2022050955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saidan No. 5 RT.005 RW.003, Pandansari, Semarang Tengah, Kota Semarang -
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50139

OEI LIE KUANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SO.RA SOAL RAMBUT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan blow rambut; implantasi rambut; jasa kecantikan, yaitu layanan

dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi
(rambut, kecantikan, kosmetik); jasa pemijatan; jasa salon kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan
kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; konsultasi di bidang kosmetik;
layanan kecantikan; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan
kecantikan dan tata rambut; layanan manikur dan pedikur; layanan pelurusan rambut; layanan pengeriting rambut; 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 rambut; layanan pewarnaan rambut;
layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon seni menghias kuku
(nail art shops); layanan spa; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; menyediakan
informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan
kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; penyediaan layanan sauna, salon
kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan
rambut; perawatan perawatan kulit wajah; tata rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:36:41
540   EtiketDID2022050956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Springhill Office Tower. Lantai Dasar, Jalan Benyamin Suaeb Blok D 7, Kel. Gunung
Sahari Selatan Pos: 10610, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610

BILPAY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : bilpay
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/

pembayaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:40:03
540   EtiketDID2022050957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok E 16 No.33, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUKARNADIR

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 :

: MASNUMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gilingan kopi elektrik; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Pencacah daging (mesin); Pisau potong listrik; alat

pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk
persiapan makanan dan minuman; gunting, listrik; kocokan telur, listrik; mesin cuci [laundry]; mesin dapur, * listrik; mesin
pemeras untuk binatu; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pencuci piring untuk
keperluan rumah tangga; mesin penggiling; mesin potong, listrik; mesin telur mengiris; mesin untuk mencuci peralatan dapur;
mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pasta pembuat, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pembersih uap untuk keperluan rumah tangga;
pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan buah yang dioperasikan dengan
listrik dan daya; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling kopi, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; penggiling listrik untuk keperluan rumah tangga;
penggiling makanan, listrik; penghancur, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris
dan memotong makanan; sapu listrik; slicers makanan, listrik; tiriskan salad [mesin dapur listrik]; whisks, listrik, untuk
keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:42:33
540   EtiketJID2022050959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kayu Manis VIII No. 29, RT/RW : 002/008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan
Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Gabby Nada Larasati

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 :

: STEAK 36 Steak sultan harga merakyat + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Gerai penjualan makanan dan minuman; Informasi komersil dan saran

untuk konsumen; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa layanan sekretaris (menggunakan
obrolan robot/chatter robot); Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring;
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara
daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-
toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyewaan
ruang iklan di situs web; 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
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restoran; 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 yang dipesan melalui mesin; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; layanan distribusi grosir untuk makanan
dan minuman; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan manajemen hubungan
pelanggan; layanan pemasaran online; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan
pemesanan online; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko;
layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel menampilkan es krim;
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 online; pemasaran produk; penyebaran
materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan di
Internet; penyewaan ruang iklan online; penyimpanan data dan pemrosesan data; promosi penjualan (untuk orang lain);
publikasi naskah publisitas/iklan; toko-toko; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:42:48
540   EtiketDID2022050960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Equity Tower, Lantai 37 Unit D&H Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD) Jakarta
12190                                , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. SIMPAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO SIMPAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan,

dan mencari informasi lainnya; 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 cloud
komputer yang tidak dapat diunduh; 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 perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan
dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; 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 pemrosesan pembayaran 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; Platform berbasis website dan
aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi 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; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat
seluler; 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 komputer; perangkat
lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa,
serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat
lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak
komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang
diunduh dari Internet; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak
untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; 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
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terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui
jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan
oleh broker, dealer dan pelanggannya; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk
pertukaran mata uang kripto; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer
untuk perdagangan mata uang elektronik; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet;
publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:42:51
540   EtiketJID2022050961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemang 89, Jl, Kemang Raya Nomor 89, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT Sah Digital Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pastisah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Otentikasi online tanda tangan elektronik; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,

transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk
mengamankan transaksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:46:54
540   EtiketDID2022050962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 E. Rodriguez, Jr. Avenue (C-5 Road), Barangay Ugong, Pasig City
San Miguel Food and Beverage, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORTIFIED STAR MARGARINE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FORTIFIED STAR MARGARINE = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan pengganti mentega; margarin; mentega; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:50:13
540   EtiketDID2022050964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TANGKIL BARU , RT/RW : 003/007 , KEL. MANANG , KEC. GROGOL ,, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

MOH. TAUFIK HENDRADINATA KANGIDEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VITSKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH , KREM .
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Barang kosmetik untuk mandi; Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Kosmetik fungsional; Krim

flek (kosmetik); Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lipstik cair; Losion anti-
penuaan; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
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kosmetik; Sabun mandi; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; bedak; body scrub untuk keperluan kosmetik; celak mata; deodoran; deodoran roll-on; kosmetik; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; krim; krim kecantikan; krim pembersih [kosmetik]; krim tabir surya; krim untuk keperluan
kosmetik; lipstik; losion; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion kecantikan; lotion tabir surya; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kecantikan; masker
kosmetik; masker wajah; minyak esensial; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak parfum; minyak tubuh; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; parfum; parfum cair; pelembab; pelembab bibir; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih wajah; pensil alis; pensil eyeliner; pensil mata; pensil untuk bibir; produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi*; sabun-sabun; scrub wajah;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum wajah; shampo rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; tabir surya; toner untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:54:29
540   EtiketJID2022050965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Equity Tower, Lantai 37 Unit D&H Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD) Jakarta
12190                               , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. SIMPAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO SIMPAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Iklan melalui media elektronik; Iklan yang

dipasang di luar ruangan; 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
konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Penyediaan informasi periklanan
melalui jaringan komputer global; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; jasa periklanan
dan manajemen; 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 iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial;
layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
organisasi bisnis dan manajemen; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran,
autentikasi dan pelacakan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi
dan manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa;
menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan
layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data
komputer; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penelitian pemasaran; pengkajian pemasaran; penyebaran iklan
dan materi iklan melalui internet; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; peramalan ekonomi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:54:48
540   EtiketDID2022050966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jln pulau misol no 10 denpasar, Kota Denpasar, Bali, 80113
febrian sadam putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REVIEW & CO.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
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510 Uraian Barang/Jasa : ===kain; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain kaos untuk pakaian; kain katun; kain lapisan untuk sepatu; kain
untuk alas kaki; kain untuk kemeja; kain untuk pakaian; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:57:13
540   EtiketJID2022050967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HH No.32, RT 008/RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Afit Dwi Purwanto, Natal Tria Wirawan

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 :

: Kedai Mie Tjap 1000 Tahun
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam 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 yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Pemesanan meja
restoran secara online; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; jasa katering untuk
kafetaria perusahaan; jasa restoran; kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kios makanan
menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 16:58:13
540   EtiketDID2022050968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saidan No. 5 RT.005 RW.003, Pandansari, Semarang Tengah, Kota Semarang -
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50139

OEI LIE KUANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOAL RAMBUT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa rambut; Esens rambut; Highlighter; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim creambath; Krim pelurusan

rambut; Krim untuk menggelapkan rambut; Lak rambut; Perona Pipi; Perona mata; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan
rambut; Produk perawatan rambut; Sabun; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan rambut
tanpa obat; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Serum rambut; Toner;
Vitamin rambut; balm rambut non-obat; bedak; body lotion untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku;
foundation; gel rambut; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; krim
kecantikan; krim rambut; lipstik; losion dan semprotan untuk rambut; losion rambut; losion untuk rambut; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; lulur kosmetik; maskara; masker kecantikan; minyak aromaterapi; minyak rambut; minyak rambut kemiri;
minyak rambut orang aring; minyak untuk pengkondisian rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; parfum dan cologne; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; penghilang riasan mata; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan untuk melindungi rambut; sabun kosmetik; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; 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; semprotan rambut; serum kecantikan; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:05:18
540   EtiketDID2022050969
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEMENGGUNGAN RT 009 RW 003, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
MG. SURATMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORII
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Sendok tuang; garpu; garpu makanan penutup; garpu

meja stainless steel; garpu salad; gula sendok [alat-alat tangan]; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); pisau *; pisau
daging; pisau dapur; pisau meja makan; sendok *; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu, garpu dan sendok; sendok
kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok meja; sendok pakai; sendok sundae; sendok teh; steak pisau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:05:41
540   EtiketDID2022050970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HH No.32, RT 008/RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Afit Dwi Purwanto, Natal Tria Wirawan

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 :

: Kedai Mie Tjap 1000 Tahun
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun instan; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbahan dasar

tepung; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Mie; Mie Asia; Mie Keriting; Mie beras cina; Mie segar; Mie yang
didinginkan; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; kwetiau;
makanan ringan berbahan dasar mie; mie Cina; mie ayam; mie beras; mie goreng; mie instan Cina; mie kering; mie sayur; mie
telur; mie tepung; mie, dimasak atau tidak dimasak; misoa; sohun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:06:53
540   EtiketDID2022050971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cempaka Putih Barat XIX / G12, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10520

Anand Tulsidas Nanwani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TJNLAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju koko; Baju tidur; Celana panjang longgar batik; Daster anak-anak; Daster tidur; Gamis pria;

Hijab; Hijab olahraga; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket printing; Jaket sablon; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaos t-shirt; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kopiah; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena;
Pakaian Batik; Pakaian anak-anak; Pashmina; Pici (Kopiah); Rompi anak-anak; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer
printing; Switer sablon; Syal Serbaguna; Syal untuk menutup kepala; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan
pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; baju kaos (t-shirt); baju tidur; blazers; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik;
blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; celana bahan katun; celana haji; celana kasual; celana panjang; celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek denim; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; dasi;
dasi (pakaian); dasi kupu-kupu; daster; gamis; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala; jaket
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dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket katun; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jas; jas [pakaian bisnis]; jas
[pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong pria; kaos oblong wanita;
kaos t shirt; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing;
kemeja kasual; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja
untuk wanita; koko habaib; kurta (pakaian); pakaian linen; pakaian santai; pakaian tidur untuk anak-anak; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa;
piyama untuk pria; piyama untuk wanita; rompi; setelan jas; setelan pakistan; sorban; sriwal (pakaian); syal; syal dan jilbab;
syal kasmir; syal pashmina; syal renda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:07:02
540   EtiketDID2022050972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA TAMAN BANDARA N-2 NO.31, KEL. DADAP KEC. KOSAMBI, Kabupaten
Tangerang, Banten

DENI

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 :

: JIELING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin mainan; Mainan malam (clay for toys); Mainan yoyo; Perlengkapan alat senam dan olahraga; Permainan-permainan

serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.
(Games; alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); band pegangan untuk raket; barang-barang senam dan olahraga; blok bangunan [mainan]; blok mainan; bola
mainan; bola olahraga; bola untuk permainan; boneka (dolls); dam [permainan]; drone [mainan]; gasing (mainan); grip band
untuk raket bulutangkis; kartu permainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan
mainan mengunakan aki (accu); kereta mainan; kotak peralatan pancing [alat memancing]; mainan *; mainan aksi; mainan
aksi listrik; mainan bayi; mainan elektronik; mainan fidget spinner; mainan karakter plastik; mainan konstruksi; mainan mandi
tiup; mainan pendidikan; mainan plastik; mainan untuk anak-anak; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mobil balap
mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan mengunakan aki (accu); motor mainan menggunakan aki
(accu); naik mobil mainan; paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; pedang mainan; pegangan untuk raket;
pelindung tulang kering (alat olahraga); pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk pesawat mainan; penutup pelindung
untuk raket; peralatan raket; permainan bangunan; permainan catur; permainan dan alat-alat permainan; permainan, mainan
dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pistol mainan; raket;
raket bulutangkis; raket raket; robot mainan; sarung tangan olahraga; sarung tangan raket; senjata mainan; sepeda model
skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; skuter [mainan]; tas raket; tempat
tidur boneka; topeng [mainan]; trek balap [mainan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:09:08
540   EtiketDID2022050973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Yuanyu Village, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province
Ningbo Dise Electronic Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + snAiL CUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat kontrasepsi pesarium; Boneka cinta [boneka seks]; Mainan seks; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia;

Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; jarum suntik vagina; kondom; pijat aparat estetika; tidur
vibrator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:11:48
540   EtiketJID2022050975

730 Nama Pemohon : Gabby Nada Larasati
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Alamat Pemohon : Jl. Kayu Manis VIII No. 29, RT/RW : 002/008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan
Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

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 :

: STEAK 36 Steak sultan harga merakyat + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan

gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai burger; Kedai kopi; Layanan menjemput makanan; Layanan mie
gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Lounge koktail; Penyediaan akses ke lounge VIP; Pusat
Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran daging panggang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara;
layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kantin swalayan; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan prasmanan untuk lounge koktail;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; lounge; menyajikan minuman di
brewpubs; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran
dan bar; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota
dan acara-acara publik; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan
ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; persewaan karpet; pub; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; sewa
dispenser air minum; sewa tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:13:21
540   EtiketJID2022050977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE SUMMIT APT. TOWER ALPEN II/17A, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RUTH MELISA DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAKTULUANG & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan

dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat;
Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran,
yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel
baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kafe yang menyediakan
berbagai jenis minuman; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman,
makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; 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
perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Menyediaan fasilitas untuk pameran dan
eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan
pertunjukan; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur;
Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyewaan akomodasi liburan; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang menyediakan seafood,
sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi
yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya);
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akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; dekorasi kue; dekorasi makanan;
delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan
makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; 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 restoran; jasa katering;
jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; 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 seni kuliner; jasa layanan kemah selama liburan; jasa penyediaan
kopi untuk kantor; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar;
kafe; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria
makanan cepat saji; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering
makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; keramahtamahan
perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan
bar dan bistro; layanan bar dan restoran; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hotel dan restoran; layanan
hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan
kafe; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kantin; layanan
katering keliling; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan
Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios
makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan minum teh; layanan
penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan ruang minum teh; layanan
ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; 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; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan
informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi penginapan melalui Internet;
memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang
layanan bar; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk
pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengatur akomodasi hotel; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan
akomodasi liburan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di
apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di
rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari
paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, 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 dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan 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 makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan
minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan
ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan;
menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk
pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk pameran; 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 menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah;
penyediaan pusat penitipan anak; 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 tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan
akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan kamar untuk acara sosial;
penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk
pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk
resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat;
penyewaan tempat pameran; 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 Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
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konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam; ruang es krim; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran tentang resep memasak; tempat
pizza; warung kopi; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:16:01
540   EtiketJID2022050978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Penestenan Kelod , Kabupaten Gianyar, Bali
PT Alchemy Wellness Center

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alchemy yoga & meditation center+ logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet dan pola makan; Kursus memasak;

Penyediaan kelas pijat dan olahraga; instruksi yoga; kursus pelatihan guru yoga; layanan sekolah yoga; melakukan kelas
yoga; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang nutrisi makanan; 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, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan manual dan
bahan ajar di bidang makanan diet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:20:29
540   EtiketDID2022050979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Lengkong Barang, RT/RW : 002 /002, Kel/Desa : Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor,
Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Nensi Karissi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KDU BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, Putih, dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman suplemen

dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu
pelangsingan tubuh; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; kolagen
untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; obat-obatan pelangsing tubuh; sediaan dermatologis untuk penggunaan
medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan
pelangsingan (kesehatan); suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:21:15
540   EtiketDID2022050980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEMENGGUNGAN RT 009 RW 003, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
MG. SURATMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORII
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Merah
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511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Garpu saji dari

plastik; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kotak makanan; Mug
keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat
gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang
di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka;
Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak; Perangkat piring
untuk menyajikan makanan; Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; Sendok saji;
Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok masak; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Wadah makanan dan minuman
untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wajan
ceper (peralatan masak); alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat masak bukan listrik;
basting sendok [peralatan memasak]; cetakan kue; cetakan masakan; dispenser pompa untuk bumbu; garpu memasak; garpu
memasak hotdog; kotak makan siang; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari
plastik; mangkuk saji; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mashers makanan; memberi makan dan minum mangkuk;
mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; nampan makan; panci dan wajan
masak, non-listrik; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi;
panggangan [peralatan memasak]; pencapit makanan; pengocok bumbu; penutup makanan; peralatan makan untuk di meja,
peralatan masak dan wadah; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau,
dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; piring saji; pot untuk memasak nasi, bukan listrik; rak
bumbu; sendok saji; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set panci masak; stoples kaca pengawet makanan;
stoples untuk memasak minyak, kosong; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; toples
penyimpanan makanan; tudung saji; wadah hidangan makanan; wadah penyimpan makanan; wadah rumah tangga untuk
makanan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk menyiapkan, menyimpan, menghangatkan dan menyajikan bahan
makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:21:48
40-2022-0025065 09/02/2022 KR

540   EtiketDID2022050981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 17F, 75, Mebongsan-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
Studio Dragon 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 :

: STUDIODRAGON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STUDIODRAGON = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===DVD; Foto digital yang dapat diunduh; Kabel USB; Kasing ponsel; Peluit isyarat; Pengisi daya baterai ponsel pintar;

aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone
(earphone cases); alat perekam video; alat streaming media digital; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar;
aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; dispenser tiket; earphone; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel;
file gambar yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; film sinematografi; headphone; helm pelindung;
kacamata; kamera; kartun animasi; kaset video game; katrid permainan video; komputer tablet; kunci, elektronik; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; masker debu; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
perekaman digital; mesin dan peralatan sinematografi; mesin hitung; pemadam api; penyangga ponsel pintar; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mentransmisikan/menyiarkan konten audio/video/multimedia; perekam video digital; publikasi elektronik yang dapat diunduh;
rekaman musik; rekaman video digital yang dapat diunduh; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu
pelindung; sistem alarm; tiket yang dapat diunduh; timbangan berat badan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:24:18
540   EtiketJID2022050982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA GANDARIA LT. 1, JL. GANDARIA III NO. 7-8, KEL. KRAMAT PELA, KEC.
KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12130

PT. SRIBU DIGITAL KREATIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
PT RUMAH PATEN INDONESIA  MULA by Galeria Jakarta.  Cilandak Town Square
Basement Level.   Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : SRIBU
566 Arti Bahasa : SRIBU = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa marketing untuk

mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan iklan, pemasaran dan
promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain,
dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke
situs web ritel online orang lain; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:25:31
40-2022-0025069 09/02/2022 KR

540   EtiketJID2022050983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 17F, 75, Mebongsan-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
Studio Dragon 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 :

: STUDIODRAGON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STUDIODRAGON = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas,

komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa Instruktur; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Layanan hiburan dalam bentuk
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Manajemen acara budaya;
Penyedia fasilitas dan layanan rekreasi; Produksi dan distribusi serial TV animasi; jasa produksi film; layanan bimbingan
akting, menyanyi, atau menari; layanan klub malam [hiburan]; layanan penghibur; layanan reporter berita; layanan reservasi
dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan studio film dan televisi; melakukan acara budaya;
mengatur acara budaya; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh
melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan gambar dan video online; menyediakan informasi online mengenai
serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan hiburan; pengeditan rekaman video; penulisan skrip, selain untuk
tujuan iklan; penyediaan informasi hiburan; penyewaan kaset video; perencanaan pesta [hiburan]; presentasi bioskop;
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 film di studio; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi
pertunjukan film dan video; produksi program televisi; publikasi buku; publikasi buku elektronik online; publikasi materi
multimedia secara online; rekaman video; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia;
teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:35:40
540   EtiketDID2022050984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Wijaya Royal Res. Blok E-23, RT 10 RW 02, Kel. GondangManis,
Kec. Bae, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

CV. Kayana Jaya Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYPAPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; alat kertas tulis; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis kertas; alat tulis

kertas kantor; kertas HVS; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; lembaran kertas [alat
tulis]; pemegang kertas tulis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:38:47
540   EtiketJID2022050985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Casablanca Kav 9 RT. 009/RW. 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan
Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

BUN EVI BUNARYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Evidence
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Evidence mempunyai arti bukti
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama

waralaba; Kedai kopi; Layanan kedai makan; Layanan perjamuan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat
(meeting); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Tempat yang menghidangkan
kudapan; Warung makan; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kantin; layanan untuk menyediakan 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; penyewaan alat memasak; penyewaan
kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan
untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran swalayan; warung kopi; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:43:54
540   EtiketDID2022050987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK RUKO HR. MUHAMMAD SQUARE KAV C. 15-16 KELURAHAN
PRADAHKALIKENDAL KECAMATAN DUKUH PAKIS, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT TERANG ABADI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING DAN HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; Lampu lilin LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir;

Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; bola lampu LED; lampu keselamatan LED; lampu lilin LED;
light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; senter dipimpin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:45:09
540   EtiketJID2022050988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SURYA BLK S. NO. 49  RT. 006  RW. 006 KEL. RAWA BARAT KEC. KEBAYORAN
BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. IDE SELERA SEMESTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENOVARTI + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, KUNING, BIRU, COKLAT, HIJAU, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan;
Penyediaan makanan dan minuman; layanan bar dan restoran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
informasi restoran dan bar; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:46:55
540   EtiketDID2022050989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Green Semanggi Mangrove, Cluster Econtus A 40, Wonorejo, Rungkut,
Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. LECTRO ENERGY SEMESTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MATADOR LECTRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan pengisi daya baterai; baterai lithium; baterai yang dapat diisi ulang; panel surya dan pengumpul energi surya

untuk produksi listrik; pengisi daya baterai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:53:37
540   EtiketDID2022050990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pisok Blok EA11 No. 13 Pondok Aren Bintaro Sektor 5., Kota Tangerang Selatan,
Banten

CV. Kuesuskaka Berkah Bersama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kusuka !! KUESUSKAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan kuesuskaka didalam lingkaran tidak sempurna merupakan filosofi kekeluargaan, saling menyatu dan mengikat dan

unsur warna didalamnya merupakan unsur kehangatan, kelembutan, kedewasaan dan kebersihan.

Putih melambangkan kebersihan, cokelat tua mela
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); campuran pastry; kue basah; kue es krim; kue krim; kue pastry; kue sus; tepung dan sediaan terbuat

dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:56:33
540   EtiketDID2022050992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Nucira Lt. 1 Jl. MT. Haryono Kav. 27, Tebet Timur, Tebet, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT NATURAL GLOBAL HARMONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLEEPCHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA EMAS, KUNING, COKELAT, ABU-ABU, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem
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kecantikan; Balsem mata; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bubuk sampo; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa rambut; Cairan bernutrisi untuk bulu mata;
Cairan harum untuk tubuh; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan
sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner);
Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel pembersih kulit; Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk
mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gincu; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka
yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner; Korektor warna bibir; Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-
obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit 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
pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk
menggelapkan rambut; Krim untuk tumit; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim,
minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lak rambut; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion
bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar
UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maskara; Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak bayi; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pasta
gigi dan obat kumur; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik;
Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih make-up; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih
untuk digunakan pada rambut; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat;
Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Pupur; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka;
Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk 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 kumur gigi tidak mengandung obat; 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 kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem
untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-
medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; 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
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(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; 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; Tabir
surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu
yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-
penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; alis palsu; alis palsu
perekat diri; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan pewarna rambut; balm rambut non-obat; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bar sampo padat; basma [pewarna kosmetik]; batang
kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour);
bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak rambut; bedak tabur; bedak
talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk glitter kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk tubuh
berkilau; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa pembersih; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; celak mata; cocoa butter untuk
keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); decalcomanias
untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran untuk perawatan tubuh; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; 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, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel
kuku; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
yaitu esensi badian; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; gel after-sun
untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab
kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi
pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel wajah [kosmetik]; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glasir rambut; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; greasepaint; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari
maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit
tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kondisioner rambut
untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; 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 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 tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; 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 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; krim; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; 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 berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; 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 untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan
kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih
kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
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krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; 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
mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi,
gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku buatan
akrilik; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; linen untuk penggunaan
kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; 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 mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan 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 bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam
bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial
untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak perlindungan matahari; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring;
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir;
parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab
anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab
wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih
berbentuk krim; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim;
pemoles bibir; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku;
pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; penetral bibir;
pengatur tekstur rambut; pengeras kuku; penghilang cat kuku; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir;
pengkilap rambut; peningkat bawah mata; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup
mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; 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; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk
penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan
scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut;
pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion
untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
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kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk
aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun beraroma; sabun cair;
sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun
cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi;
sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur 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 dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; 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 meluruskan rambut; sediaan
menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting
rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu 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 perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan
kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; 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 untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit 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 perawatan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan deodoran
feminin; semprotan penata rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk
basma; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo rambut; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip pemutih gigi;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu
pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tempat lipstik; texturizers 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 pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; toner kulit non-obat;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
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wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 17:58:18
540   EtiketJID2022050993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Urip Sumoharjo No 65, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
PT BIRU BIANTI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OBELIX MARKET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; EMAS;
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Layanan pariwisata sebagai penyediaan

informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan
dengannya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan fasilitas jamuan dan
fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:02:17
540   EtiketDID2022050994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malim No. 150 RT 1 RW 6 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa
Barat 14725, Kota Bekasi, Jawa Barat, 14725

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 :

: DELCIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Deterjen binatu untuk barang-barang

keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Pelicin pakaian; Pewangi pakaian; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan mencuci
pakaian dan tekstil menggunakan tangan; deterjen; minyak untuk parfum dan aroma; parfum cair; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; sediaan untuk mencuci
pakaian; semprotan antistatik untuk pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:03:30
540   EtiketDID2022050995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa rambut; Krim wajah; Obat kumur; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Sampo; Sediaan pemeliharaan gigi;
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Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Tissue wangi basah; bahan kikis; bedak; bedak bayi; bedak rambut; bedak talek;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; blau cuci; bubuk pewangi anti bau badan; celak mata; deodoran;
deterjen; hio; kapas kecantikan; kertas amplas; kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kulit; kutek kuku;
lipstik; losion  untuk kulit; losion rambut; maskara; minyak rambut; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; parfum;
parfum dan cologne; pasta gigi; pemerah pipi; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghitam alis; pensil alis;
sabun-sabun; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; semprotan rambut;
susu pelembab setelah bercukur; tubuh gemerlap; wewangian, minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:04:54
540   EtiketDID2022050996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Penestanan Kelod , Kabupaten Gianyar, Bali
PT Alchemy Wellness Center

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alchemy yoga & meditation center+ logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; T-shirt; alas kaki; atasan [pakaian]; celana panjang; celana pendek; kaos polo; kemeja lengan panjang;

pakaian; pakaian pantai; pakaian renang; penutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:08:37
540   EtiketDID2022050997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biodesel; Energi surya, angin, listrik dan terbarukan; Gasolin; Gemuk pelumas; Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak

dan lemak untuk industri (selain minyak dan lemak yang dapat dimakan dan minyak esensial); Minyak gas; Oli pelumas;
Produk petroleum; Spiritus bakar; aditif non-kimia untuk gemuk; alkohol [bahan bakar]; arang kokas; bahan bakar (termasuk
minyak sari untuk motor); bahan bakar benzena; bahan bakar gas; bahan bakar mineral; bahan penerangan; batu bara;
bensin; briket; cairan pemantik rokok; ceresine; cetakan pelepasan minyak; energi listrik; eter minyak bumi; flux oil untuk
digunakan sebagai bahan dalam aspal; gas alam; gemuk industri; gemuk otomotif; grafit sebagai pelumas; kartrid gas butana
terjual terisi; kayu bakar; kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan
debu; lampu malam [lilin]; lemak sapi untuk keperluan industri; lilin *; minyak bumi, mentah atau halus; minyak diesel; minyak
pelumas; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; oli mesin otomotif; parafin; pelumas; propana; rabuk; sumbu lampu;
sumbu lilin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:10:21
540   EtiketDID2022050998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Breeze BSD, Unit L.02 Jl. BSD Green Office Park, Sampora, Cisauk, Tangerang
Regency
, Banten

PT. Aneka Bintang Gading
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
Jekrinius & Co  Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: La La Land Cereal Bar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk es krim; Es krim buatan; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim

dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es krim novelties (bentuk
genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Gulagula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang
mengandung es krim; Minuman es krim; Minuman es krim; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-
produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Saus untuk es krim; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; affogato [minuman berbasis
kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar
kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk membuat
es krim; campuran es krim; campuran es krim; es krim; es krim; es krim; es krim; es krim; es krim buah; es krim buah; es krim
buah; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim
dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es
krim gateaux; es krim gateaux; es krim mochi; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim sundae; es krim susu; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es
krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gelato; ice cream bars
[gula-gula]; kue es krim; kue es krim; makanan penutup es krim; makanan penutup es krim; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; pengganti es krim; pengganti es krim; perasa
makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; sandwich es
krim; sandwich es krim; saus untuk es krim; saus untuk es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan praline
untuk digunakan pada es krim; wafer es krim; wafer es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zat pengikat berbasis
pati untuk es krim.; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar
yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Gula-gula beku yang mengandung es krim;
Kue-kue; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar
sereal [kembang gula]; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk
es krim; Sediaan sereal; Teh dan teh herbal; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti es
krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; es krim; es
krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; granola bar; ice cream bars [gula-gula]; krim-krim coklat; kue es krim; makanan penutup
es krim; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan
berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; minuman
cokelat; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; pengganti es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam
membuat es krim; produk es krim; roti [roti tidak beragi]; roti dan roti bun; roti singkong [roti keju]; sandwich es krim; saus untuk
es krim; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; snack
bar berbasis granola; taburan praline untuk digunakan pada es krim; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
mendominasi; wafer es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:11:15
540   EtiketDID2022050999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ir H Juanda Gg. Kalimantan 1, Kp. Pasarean No. 413, RT. 002 RW. 012, Kel.
Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur 43211, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43211

Erisman Zulhaidir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hey Dear
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, kuning, 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 riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa pembersih; Eksfoliator; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Gel jerawat
(kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih;
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Gincu; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Krem Jerawat Non Medis;
Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim flek (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 mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit
kering (kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker wajah (kosmetik); Minyak essensial; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum,
eau de toilette; Pelembab kulit sensitif; Pembersih make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Pencuci tangan; Penjernih; Pewangi
badan (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk perawatan kecantikan; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan perawatan kulit
non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir
surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-
penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan
untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; 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 masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk-
bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran
pembersih wajah; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh;
deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori;
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esensi halus/esens yang mudah
menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; 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 mandi; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penata alis; gel pewarna alis; gel rambut; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel
untuk penggunaan kosmetik; gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); 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 krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar
matahari; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; 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 berjemur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim malam;
krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab
kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; 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
tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit
mati; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan
semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion untuk tubuh; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion mandi; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur
kosmetik; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan wajah;
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker mata gel; masker untuk membersihkan
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wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; mengklarifikasi tonik wajah; minyak
Kolonyo; minyak atsiri citron; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak
esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik;
minyak lavender; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak pohon
teh; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan cologne; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab tangan;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pembentuk garis bibir; pembersih tangan; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pemoles bibir; pencuci muka; pengkilap bibir; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; pensil kosmetik;
pensil make-up; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo
dan kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk
perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk wewangian; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun krim;
sabun non-obat untuk bayi; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun tubuh; sabun wajah; sabun-sabun; sampo dan kondisioner; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit
tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut
dan kulit kepala; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari;
semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan rambut;
semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum pemutih (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir
surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tempat
lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah;
toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:11:55
540   EtiketJID2022051000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL BY PASS NGURAH RAI, 33X BR/LINK. KERTA PURA, Kota Denpasar, Bali,
80237

ADI SUHENDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SECOND FLOOR COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPI LANTAI DUA
591 Uraian Warna : BIRU, ORANGE, MERAH, HITAM, PUTIH, MERAH MUDA, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:12:17
540   EtiketDID2022051001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

Halaman 382 dari 917



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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Hasil makanan pantangan untuk

keperluan medis; Jamu; Korek kuping untuk keperluan medis; Minuman mengandung obat; Minuman untuk kesehatan; Minyak
akar lawang; Minyak kayu putih; Pembasmi jamur; Popok; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan kebersihan untuk
keperluan medis; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan
ilmu kebersihan; Suplement; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan;
aerosol-aerosol yang mengandung obat; anestesi; antibodi; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk penambal gigi; balsem yang
mengandung obat; gas untuk keperluan medis; insektisida; kapas untuk keperluan medis; kompres; kotak P3K; koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; makanan bayi; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan; obat kumur; obat tetes mata; pelumas medis; pembalut wanita; pembersih tangan antiseptik; pil
pelangsing; plester, bahan untuk pembalut; racun; sabun antibakteri; sabun obat; salep untuk keperluan farmasi; sediaan
bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan obat nyamuk; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi
binatang perusak; sediaan vaksin; serum; spiritus; tisu basah antibakteri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:12:43
540   EtiketDID2022051002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Nucira Lt. 1 Jl. MT. Haryono Kav. 27, Tebet Timur, Tebet, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT NATURAL GLOBAL HARMONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLEEPCHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA EMAS, KUNING, COKELAT, ABU-ABU, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan

makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Balsem untuk keperluan
medis; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri;
Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam sanitasi; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari
kertas dan/atu selulosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu
memelihara kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Keripik buah untuk bayi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan Minuman untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan
berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk
keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam
bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk
penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement);
Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk
dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan
medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen
bernutrisi; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang
difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet;
Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
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dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai
alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan mineral
(untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman
bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils)
untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Telon; Minyak
aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak kayu
putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT CACING; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Penghilang
bau dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan makanan
biologis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Produk kesehatan mata; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan
dalam bentuk bubuk; Puree buah untuk bayi; Ramuan herbal tradisional; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sediaan dari
vitamin; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
kegemukan (obesity); Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang
mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan,
suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serat
makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serbuk untuk suplement
diet; Sereal untuk bayi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture;
Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen
diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam
amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk
digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen
herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi
untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet;
Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen
makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan
makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan tanpa
resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-
sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
serat makanan diet; Suplement bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -
ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk kambing
yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan
vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Tablet hisap (lozenges) yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral; Teh obat tanpa resep; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan
tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan
minuman-minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan
yang mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; acai powder,
suplemen diet; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi
yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi
organ sensorik; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; bahan makanan hewani untuk
keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai
medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan yang
mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen
makanan]; balsem analgesik; balsem untuk keperluan farmasi; balsem yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar
pengganti makanan untuk keperluan medis; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; biji rami untuk keperluan farmasi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan
medis; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang
dikocok (protein shakes); busa pembersih tangan untuk desinfektan; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
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minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran
minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen
makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun
wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk
keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; disinfektan dalam bentuk semprotan; elektrolit untuk
keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; gel untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; glukosa untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; imunostimulan; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
tradisional; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul minyak cod-liver; kasein untuk suplemen diet; kayu putih untuk keperluan
farmasi; kolagen untuk keperluan medis; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim anti
jerawat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perlindungan
kulit; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan
sebagai aditif makanan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion tubuh obat;
makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan produk
makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk
orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan
medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan
medis; mencuci muka antibakteri dengan obat; minuman bervitamin; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis;
minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah
diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-
anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi
usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk
keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan
vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman suplemen
gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu
malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk
keperluan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung
obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak
obat; minyak terapi untuk kesehatan; obat jerawat; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-
obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk meringankan
sembelit; panty liners [sanitasi]; pati untuk keperluan diet; pelembab tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pembersih antibakteri; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan
disesuaikan untuk keperluan medis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan hidup; penyegar ruangan; pewangi rumah tangga; pewangi
udara; pil pelangsing; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; plester bedah;
plester medis dan bedah; plester perekat; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis;
plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester, bahan untuk membalut; plester-plester yang mengandung obat;
popok bayi sekali pakai; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi;
popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet;
probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk higienis dan sanitasi
untuk penggunaan medis; produk medis untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus
intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan
diet; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein batangan; protein untuk suplemen diet; royal jelly
[suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis; sabun desinfektan; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh;
sabun obat untuk wajah; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sediaan antibakteri; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan
farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan makanan diet diadaptasi
untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan
nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penyegar udara (pewangi udara);
sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi udara; sediaan untuk membuat minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk penggunaan medis untuk
meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan
vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen
pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan-sediaan diet untuk
keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; semprotan anti   
lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk
menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk
keperluan medis; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan
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yang mengandung obat; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan
rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat
dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut
untuk keperluan medis; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen
bernutrisi keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet
albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet bubuk anggur
merah; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet herbal; suplemen diet
kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia;
suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass;
suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk;
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium;
suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat
besi; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein;
suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat
badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan
diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan
herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet
yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak;
suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral untuk manusia;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari
mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen
makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan yang mengandung bahan-
bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan,
bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi;
suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen
nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen
nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen
probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan
mineral; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu formula bayi dan
makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya;
susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; tablet hisap suplemen seng; tablet vitamin
efervesen; teh herbal untuk penggunaan obat; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk
keperluan medis; tepung lakteal untuk bayi; tetes minyak cod-liver; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai;
tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit
pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang
diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; troches; vitamin; vitamin
prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa; zat dan sediaan diet untuk penurunan
berat badan; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:15:08
540   EtiketDID2022051003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
PT. Perindustrian Bapak Djenggot
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Banten
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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk

kabel dan pipa; Balok besi kasar (metalurgi); Batang logam untuk patri; Baut logam; Bel pintu [bukan listrik]; Besi landasan;
Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Campuran baja; Campuran logam biasa; Cetakan besi dari logam;
Cincin tembaga; Gerendel dari logam; Jangkar-jangkar *; Jepitan kabel dan pipa dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat
Logam (Bukan untuk Listrik); Kait jendela dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kaleng Timah; Katup pipa air dari
logam; Kisi-kisi dari logam; Kotak penyimpan uang; Lis dari Logam; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Paku; Paku
tapal kuda; Pasak (perangkat keras); Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pintu logam dari baja; Pipa-pipa dari logam;
Rantai dari logam *); Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari logam; atap terutama terdiri dari logam; besi krom; bola
baja; borgol; brankas; cetakan peluru logam; cincin logam *; cincin skrup; engsel; gembok; gesper dari logam biasa
[hardware]; katrol logam, selain untuk mesin; katup dari logam (selain bagian dari mesin); kawat baja; kawat duri; kawat solder
logam; kunci dari logam untuk pintu; kunci logam; kusen jendela dari logam; mur logam; pegangan pintu dari logam; peniti jepit
logam; persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; peti logam; sekrup logam;
seng; tali dari logam untuk pengikat; tangki logam; tarikan laci dari logam biasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:15:44
540   EtiketJID2022051004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Rawa RT01/RW04, Kelurahan Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16120, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16120

PT. Dinasti Ekologi Nusantara

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 :

: DYNASTY AROWANA FARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ekspor impor; Jasa penjualan ikan hias; Jasa perdagangan ekspor-impor; Toko Aquarium; jasa grosir yang berkaitan

dengan ikan; jasa penjualan ikan; jasa-jasa impor dan ekspor; layanan agen impor dan ekspor; layanan nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:17:31
540   EtiketJID2022051005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Rawa RT01/RW04, Kelurahan Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16120, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16120

PT. Dinasti Ekologi Nusantara

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 :

: Hydroland Farm
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengadaan penjualan hewan ternak; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; layanan grosir untuk alat

kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan
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perawatan hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:18:00
540   EtiketDID2022051006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur;

Ban-ban mesin (bagian mesin); Bantalan untuk poros transmisi; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Cincin peluru untuk
bantalan (ballring for bearing); Derek (alat pengangkat); Gerinda genggam, listrik; Klep (mesin); Landas poros (bagian-bagian
mesin); Mesin Cuci; Mesin cukur untuk binatang; Mesin ketam; Mesin pelicin; Mesin pengasah pisau; Mesin pompa pembuang
air; Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; Pompa air  ; Sambungan [bagian mesin]; alat hidrolik genggam; alat pemotong
kayu; alat pengangkat hidraulik; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; bantalan rol; blender, listrik, untuk
keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; buldoser; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan;
dinamo; filter (suku cadang mesin atau motor); garu yang ditarik traktor; gergaji bundar; gergaji listrik; gunting, listrik; inkubator
untuk telur; instalasi pencuci untuk kendaraan; juicer listrik; karburator; kompresor [mesin]; kopling mesin dan komponen
transmisi untuk mesin; kopling untuk Mesin Perkakas; lift [lift]; mata bajak; mesin bor; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak;
mesin jahit; mesin pemotong daging, listrik; mesin pemotong rumput listrik; mesin uap; mixer [mesin]; mixer listrik untuk
keperluan rumah tangga; motor dan mesin; motor listrik, bukan untuk kendaraan darat; pembuka kaleng, listrik; peralatan
pembersih menggunakan uap; peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering material; pistol semprot untuk cat;
pompa, listrik; rotavators (mesin); sabuk untuk motor dan mesin; saringan (bagian dari mesin); setrika uap putar, portable,
untuk kain; tali kipas untuk motor dan mesin; tangga bergerak [eskalator]; transmisi untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:18:11
540   EtiketJID2022051007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Rawa RT01/RW04, Kelurahan Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16120, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16120

PT. Dinasti Ekologi Nusantara

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 :

: Hydroland Farm
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa budidaya ikan; Peternakan; jasa peternakan; layanan pejantan dan pembibitan untuk

ternak; layanan pemuliaan ternak; layanan pertanian ternak; memberikan informasi terkait pembiakan hewan; menyediakan
informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; perawatan hewan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:18:24
540   EtiketDID2022051008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nganjuk, jl barito 6 perumahan citarum kelurahan begadung, Kabupaten Nganjuk,
Jawa Timur

Ganang Bagus Sumarsono
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: O ZEA GROW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH , HIJAU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; pupuk kimia;

pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk multi-nutrisi; pupuk untuk penggunaan
pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:20:10
540   EtiketJID2022051009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BANJAR WIJAYA BLOK B. 50/70, Kota Tangerang, Banten
ANDRI MUNANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI NGAJEDOG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Cokelat,Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:20:52
540   EtiketDID2022051010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Ketam; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat-alat

pengasah; Batu asah; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Godam; Gunting pencukur ternak; Gurdi sekrup tipis (perkakas
tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Kelewang; Kikir; Kunci Inggris; Kunci Ring; Kunci baut keran; Kunci pas
[perkakas tangan]; Linggis; Martil; PENTUNGAN; Pacul; Perkakas ketam (perkakas tanggan); SENDOK SEMEN; Tang; Tang
pencapit; batu asah baja; beliung; bor  (peralatan tangan); cangkul [perkakas tangan]; es palu; garpu; gergaji [perkakas
tangan]; gerinda tangan (disk grinda); gunting kuku; gunting*; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; jarum tindik telinga;
kampak; obeng, non-listrik; pahat; palu; pedang; pemangkas pohon; pencabut paku [perkakas tangan]; pinset rambut
menghapus; pisau *; pisau berburu; pisau cukur; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; sabit; sekop
[perkakas tangan]; sendok *; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:21:37
540   EtiketJID2022051011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya IX No. 6A Melawai , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT. JALAN SETELAH HIJRAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marta Yudha Syahwalul S.H.
Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAJIR INDONESIA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru; merah; dan Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer,

pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak
jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer,
menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain, pembuatan, hosting
dan pemeliharaan situs web; Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait
untuk tujuan non-periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa pengetahuan dan
teknologi, penelitian dan desain; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan penyelidikan
ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu,
penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi,
ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel
dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan
dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer,
analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan
komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting
situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat
keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik,
membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk
mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan
garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi,
pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses
pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global,
layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk
digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima,
memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio,
video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online,
jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; desain grafis dari logo iklan; desain
interior untuk kantor; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera
digital; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual
reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di internet; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web; jasa
analisis industri dan penelitian; jasa desain interior dan eksterior; jasa komputer dan pemrograman; jasa penelitian dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa
penelitian, pengujian dan analisis industri; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk
diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan konsultasi
mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layananan
cloud dan hosting infrastruktur komputer; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:23:26
540   EtiketDID2022051012

730 Nama Pemohon : PT. Perindustrian Bapak Djenggot
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Alamat Pemohon : Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Antena parabola; Baju Alat Pelindung Diri; Bel pintu listrik; Booster antena; Cakram padat video (VCD); Disk komputer;

Drone; Film-film bioskop yang diexpose; Kabel audio; Pemutar DVD; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik
yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak mainan video untuk
mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Pesawat komputer; Pesawat televisi; Piringan hitam; Pita-pita video; Profesional
speaker sistem; Stop kontak listrik; alat pelindung diri (APD); alat pengolah data dan komputer; amplifier; aparatus untuk
merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi menerima dan
memanipulasi gambar dan data; ballast pencahayaan; barang-barang optik; baterai; cakram laser; disk audio kosong; disk
optik kosong; disket; drive disk optik; equalizers [peralatan audio]; helm; kamera [fotografi]; kas register; kaset audio dan pita
kaset; kaset game komputer; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset video; layar kristal cair; masker pelindung;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mikrofon; mixer mikrofon; pemutar CD; pemutar
video compact disc; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan proyeksi; perangkat lunak komputer;
pesawat telepon; power amplifier profesional; program permainan elektronik; prosesor suara; sirene; speaker; tape recorder;
transformator listrik; tuner radio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:26:17
540   EtiketDID2022051013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Bantalan penyangga  perut; Benang bedah;

Benda - benda ortopedik; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Dot botol susu; Gelang untuk digigit bayi yang sedang
tumbuh giginya; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen yang
berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor,
speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan
data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Masker medis;
PERLAK BAYI; Pakaian medis; Peralatan dan instrumen medis; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan
benang bedah; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pompa buah dada untuk mengeluarkan
air susu (Pompa ASI); Sarung tangan untuk keperluan medis; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tas perkakas untuk
penggunaan para dokter bedah dan dokter; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; alat bantu dengar medis; alat
kontrasepsi; 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
untuk keperluan medis; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; botol bayi; botol susu; dot untuk bayi; filter untuk
masker pernapasan untuk penggunaan medis; inkubator untuk bayi; kasur melahirkan; katup botol makan; kawat gigi;
kondom; korset perut; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; penutup sepatu bedah; peralatan dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital;
peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perban, elastis;
sabuk bersalin; sarung tangan untuk tujuan medis; splints jari; termometer digital untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:28:58
540   EtiketDID2022051014
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi pemanas air; Ketel listrik; Kipas angin; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu sorot; Lentera; Pengering pakaian

elektrik (menggunakan tenaga listrik); Tungku masak [oven]; air mancur; air pendingin; bak mandi; blower cerobong asap;
bohlam indikator kendaraan; bola lampu; bola lampu mobil; busur lampu; cerobong asap cerobong asap; freezer; instalasi
pemurnian air; instalasi untuk membakar gas; kap lampu; keran air; kloset portabel dan sekali pakai; kompor; kompor-kompor
dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor; lampu gantung; lampu halogen; lampu
keamanan; lampu kendaraan; lampu listrik; lampu minyak; lampu neon; lampu penunjuk arah untuk mobil; lemari es; mengatur
peralatan untuk instalasi pipa gas; obor listrik untuk penerangan; panggangan, listrik; pemanas air; pemantik gas; penanak
nasi; pendingin udara; pengering rambut; peralatan kamar mandi; pipa air untuk instalasi sanitasi; reflektor kendaraan; senter;
tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tempat cuci piring; wastafel kamar
mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:32:15
540   EtiketDID2022051015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As shock untuk kendaraan darat; Bantalan untuk kendaraan darat; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen

kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air;
ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub
untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas
kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin
untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda
motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tutup nap
roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper
kaca depan untuk mobil.; Kendaraan alat berat; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm tanda mundur untuk
kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air; as roda untuk kendaraan darat; bak engkol untuk kendaraan darat;
ban untuk kendaraan darat; bearing (untuk kendaraan darat); bilah penghapus kaca depan untuk kendaraan; casis untuk
kendaraan darat; elemen mekanik untuk kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat;
gelendong untuk kendaraan darat; hub untuk kendaraan darat; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jari-jari untuk
kendaraan darat; jeruji untuk kendaraan darat; kaca spion; kampas rem untuk kendaraan darat; kendaraan untuk bergerak di
darat, udara, air atau rel.; kipas kaca mobil; klakson kendaraan; komponen transmisi untuk kendaraan darat; konversi torsi
untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; kursi untuk kendaraan darat; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin
kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan darat; panel atap untuk kendaraan darat; panel pintu untuk kendaraan darat;
pedal rem untuk kendaraan darat; pegas [kendaraan darat]; penjepit jeruji untuk roda; peredam kejut [kendaraan darat];
persneling untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan darat; puli sabuk untuk kendaraan darat; rangka untuk kendaraan
darat; rantai mobil; rantai sepeda; rantai-rantai anti selip; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan darat; roda gigi
untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk kendaraan darat; standar untuk kendaraan darat; tanker [kendaraan darat];
tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; transmisi untuk kendaraan darat; tuas rem untuk kendaraan darat; turbin
untuk kendaraan darat; unit kemudi untuk kendaraan darat; unit penggerak untuk kendaraan darat; windshield; wiper kaca
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depan untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:34:50
540   EtiketDID2022051016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Halmahera No. 84 Klojen, Malang
CHANDRA GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tali penarik untuk mobil; Tali pengikat plastik; bahan bantalan, bantalan dan isian, kecuali kertas, kardus, karet atau

plastik; bahan tekstil berserat mentah dan penggantinya; jaring; karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
jumlah besar; layar; tali cemeti; tali dipilin dan benang yang terbuat dari serat tekstil alami atau buatan, kertas atau plastik; tali
jangkar; tali jerami; tali menggantung pakaian; tali nilon untuk menangani beban; tali non-listrik, bukan dari logam; tali
pegangan tangga; tali pengangkat muatan, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat ratchet yang terbuat dari bahan
tekstil sintetik; tali pengikat, bukan dari logam; tali penyangga, bukan dari logam, untuk menangani  beban; tali polypropylene
untuk mengamankan bundel; tali selempang; tali sintetis; tali sling kargo; tali tambang; tali terpal terbuat dari bahan tekstil
sintetis; tali tow; tali untuk penggunaan di laut; tali untuk tali-temali; tali untuk tenda; tali, bukan dari logam; tali, bukan dari
logam, untuk menangani beban; tali, bukan dari logam, untuk mengamankan bundel; tali-temali, bukan dari logam; tenda dan
terpal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:35:26
540   EtiketDID2022051017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMANGGISAN NO. 6B RT/RW 003/010 KEL. PALMERAH KEC. PALMERAH, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HADI WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OXYGRESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:37:05
540   EtiketDID2022051018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot
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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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===BATU AGAT; Bros Batu Alam; 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; KERANJANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; Kotak-kotak untuk jam-jam; Logam mulia
dan campuran logam mulia; MEISN JAM; PENITI HIAS; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN);
PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; PIPA CERUTU DARI LOGAM; TEMPAT ABU ROKOK DARI LOGAM
MULIA UNTUK PEROKOK; WADAH-WADAH KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA; bagian komponen
untuk jam dan arloji; bagian muka jam; barang-barang perhiasan; batang logam emas; campuran emas; emas; emas
batangan; emas imitasi; emas, tidak ditempa atau ditempa; gelang dan jam tangan digabungkan; jam; jam digital; jam dinding;
jam lantai; jam listrik; jam matahari; jam meja; jam tangan; koin emas; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan
aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kronograf untuk digunakan sebagai jam tangan; mahkota; mesin jam;
misbaha [tasbih]; mutiara (perhiasan); mutiara alami; mutiara imitasi; ornamen perak pada perhiasan; patung-patung yang
terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari perak; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; perak; perak batangan;
perak, tidak ditempa atau ditempai; perhiasan; perhiasan emas; perhiasan mutiara; perhiasan perak; piala dari logam mulia;
tempat kunci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:42:13
540   EtiketDID2022051019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten

PT. Perindustrian Bapak Djenggot

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 :

: LOGO ORANG TUA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Coklat, Biru, Hijau, Merah Muda, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 13
510 Uraian Barang/Jasa : ===Golok (Senjata); Pedang; amunisi; amunisi dan proyektil; bahan peledak; bahan peledak untuk digunakan dalam bom;

bom; bom gas [senjata]; bubuk mesiu; colokan peledak; dinamit; granat; katun pistol nitrasi [bahan peledak]; kembang api;
kendaraan bersenjata; lengan samping [senjata api]; meriam; mortir [senjata api]; peledak; peledakan bahan peledak; peluru;
peluru tembakan; penutup senapan; petasan; pistol; pistol udara [senjata]; ranjau [bahan peledak]; revolver; roket [proyektil];
rudal balistik; sabuk senjata; senapan angin [senjata]; senjata [senjata]; senjata api; senjata api berburu; senjata artileri
[meriam]; senjata gas air mata; senjata kejut listrik; senjata mesin; senjata pengepungan; senjata recoilless; tali bahu untuk
senjata; tali pengikat untuk senjata api; tank [senjata]; tempat peluru untuk senjata; topi peledak, selain mainan; torpedo;
torpedo peledak; turet lapis baja; zat piroforik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:44:07
540   EtiketDID2022051020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMANGGISAN NO. 6B RT/RW 003/010 KEL. PALMERAH KEC. PALMERAH, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HADI WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIRLOIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,
espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju koko; Busana Muslim; Celana pendek selancar; Gamis pria; Ikat pinggang; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian renang; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Songkok (Peci); Sweater; baju batik; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blazer; blus; celana bayi [pakaian];
celana boxer; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana renang; celana untuk dipakai; jaket denim; jas hujan; jas
hujan ponco; jeans biru; kaos; kebaya batik (pakaian); kemeja; lapisan pakaian jadi; pakaian dalam; pakaian denim; pakaian
olah raga; pakaian seragam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rok;
rompi; sarung tangan; seragam; setelan jas; singlet; stoking; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:51:04
540   EtiketDID2022051021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN KOTA MAS BLOK D6 NO.08 RT. 004 RW. 009 KEL. TANJUNG UMA - KEL.
LUBUK BAJA, Kota Batam, Kepulauan Riau

ANTO SEPTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOTELLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak;

Pakaian wanita jeans; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang;
celana pendek; gamis; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja; pakaian jadi; pakaian untuk olahraga; sandal; sarung
tangan; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:54:19
540   EtiketDID2022051022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.mesjid 93 Medan estate Percut seituan Deli Serdang Sumatera Utara , Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

Rokyat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CILOK MILENIAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cilok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:55:22
540   EtiketDID2022051023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Square No. GS-02, Jl. Ciater Raya, Kelurahan Rawa Mekarjaya,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT. Dinasti Java Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: RKYND
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 : ===Parfum, eau de toilette; Pewangi badan (kosmetik); body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan

kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; eau de parfum; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; make-up
[kosmetik]; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan perawatan wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:56:09
540   EtiketDID2022051024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Square No. GS-02, Jl. Ciater Raya, Kelurahan Rawa Mekarjaya,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT. Dinasti Java Nusantara

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 :

: RKYND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; Tas anak; Tas bahu; dompet; dompet kartu kredit; dompet kecil; dompet kunci; kantong untuk menyimpan make-

up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper; koper dan tas bepergian; ransel hiking; ransel sekolah; tali untuk dompet [tas];
tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas dan dompet kulit; tas hiking; tas kerja; tas olahraga; tas pinggang; tas pundak; tas
sekolah; tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas untuk pakaian olahraga; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 18:59:12
540   EtiketJID2022051025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Square No. GS-02, Jl. Ciater Raya, Kelurahan Rawa Mekarjaya,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT. Dinasti Java Nusantara

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 :

: RKYND
Merek Kata dan Lukisan

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

(internet); Jasa toko pakaian eceran; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang
menjual pakaian; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penjualan secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:02:15
540   EtiketDID2022051026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kartika 6/14, Surabaya
A. RUDY SOEJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: TENAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Penyangga rokok; Pipa rokok; Rokok elektrik; Tembakau, baik yang diproduksi atau

tidak diproduksi; cerutu; corong rokok; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; kotak
rokok; pemantik rokok; pengganti tembakau; perangkat merokok elektronik; pipa merokok elektronik; rokok; rokok elektronik;
rokok mentol; rokok putih; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:04:00
540   EtiketJID2022051027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl,tentara pelajar no.9 Rt 007 rw 002 kel gedang anak kec.ungaran timur , Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah, 50009

Nurul Jannah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CBST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SERTIFIKAT TERAPIS BABY SPA
591 Uraian Warna : TULISAN KAPITAL WARNA Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; menyelenggarakan kursus

pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; perkumpulan alumni sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:04:50
540   EtiketJID2022051028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SMPN 10 No. 40, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40513
PT SEKOLAH KOMPETENSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CGRM (Certified Government Risk Management)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Certified Government Risk Management mempunyai arti Bersertifikat Manajemen Risiko Pemerintah
591 Uraian Warna : Coklat keemasan; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian

gelar kehormatan; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); coaching
[pendidikan dan pelatihan]; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:06:04
540   EtiketJID2022051029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl,tentara pelajar no.9 Rt 007 rw 002 kel gedang anak kec.ungaran timur , Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah, 50009

Nurul Jannah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUBT (Certified Universal Bekam Therapist)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:23:35
540   EtiketJID2022051030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pisangan Baru Tengah II no.335, Rt.007/Rw.03, Pisangan Baru, Matraman, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13110

Ira Rahmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VSI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Semuanya dalam warna hitam dengan latar belakang putih, atau sebaliknya
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan

penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa manajemen dan
konsultasi pengelolaan bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan
pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi
bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:33:10
540   EtiketDID2022051031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MAYJEN HARYONO VI-A/978, RT. 03 RW. 04 KELURAHAN DINOYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

HENNY PURWITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR RAFASYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, ORANYE, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Campur Bali; Roti manis; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:37:35
540   EtiketDID2022051032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA TLOGOMAS NO.35, RT. 01 RW. 01 KELURAHAN TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

ANNAS KURNIA ILHAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMALAWO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUINNG, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:43:11
540   EtiketDID2022051033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Putih Melati C 4/26, RT/RW 015/010, Kel/Desa Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RIKA UTARI SURYANINGTYAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Blunce Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Captivaunce = pesona; Beauty = kecantikan.
591 Uraian Warna : Magenta dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Eyeliner; Kosmetik untuk manusia; Lip tint (pewarna bibir); Pembersih make-up; Pemerah bibir; Pensil untuk

bibir; Perona wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; balsem bibir tanpa obat; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku;
celak mata; concealer [kosmetik]; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; lipstik; make-up [kosmetik]; maskara; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil mata; perona mata; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 19:45:41
540   EtiketDID2022051034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANDARA PALMERAH XVII/Q7 VILLA GUNUNG BURING, RT.03 RW. 08
KELURAHAN CEMOROKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA
MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

RAHMA SYA'WANA ASPRIHATININGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAMED COOKIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:02:02
540   EtiketJID2022051035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp Sapta Taruna PU CI No. 4, RT/RW 003/008, Kel/Desa Kujangsari, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

TEGUH GUMILAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lagi Kreatif
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 : ===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
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on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak
komputer.; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung,
yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan 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
pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Pemasaran digital; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online
dan offline, transaksi komersial secara online; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian
bantuan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; 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 iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran,
yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi
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yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan
barang dan konsultasi pemasaran; riset bisnis dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:02:55
540   EtiketDID2022051036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLT SUJONO GG. CILUNG 38, RT. 11 RW. 02 KELURAHAN CIPTOMULYO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65148

INDAH MASITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BILZA HANDMADE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; 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)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:11:30
540   EtiketDID2022051037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KINTAMANI 10, RT. 04 RW. 08 KELURAHAN PENANGGUNGAN KECAMATAN
KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65113

LASTI SUHARTINI, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAINAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju; kerudung [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:15:07
540   EtiketJID2022051038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kelapa Puan Raya Blok Ws1/1 RT/RW : 013/016 Kelurahan Kelapa Gading
Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Agung Pratama

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 :

: HAWA DINGIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43

Halaman 401 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran cepat saji dan
tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; delicatessens [restoran]; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; katering di kafetaria
makanan cepat saji; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; 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; 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

18/07/2022 20:17:40
540   EtiketDID2022051040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KINTAMANI 10, RT. 04 RW. 08 KELURAHAN PENANGGUNGAN KECAMATAN
KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65113

SONNY PRASETYO NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONISELAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===selai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:19:19
540   EtiketDID2022051041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melong No. 23 B Blok Hegar Manah Rt.06 Rt.07, Kel. Melong, Cimahi Selatan,
Cimahi , Kota Cimahi, Jawa Barat, 40534

BUBUN BURHANUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:24:44
540   EtiketDID2022051042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melong No. 23 B Blok Hegar Manah Rt.06 Rt.07, Kel. Melong, Cimahi Selatan,
Cimahi , Kota Cimahi, Jawa Barat, 40534

BUBUN BURHANUDIN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:26:30
540   EtiketJID2022051043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA INDAH BUKIT WIDELIA BLOK G 9 NO. 7, RT. 008 RW. 009, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16830

FIRMAN ISKANDAR, DIPL. HOT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DURIAN LOVER INDONESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Durian Lover Indonesia =  Kawasan agro wisata durian yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas rekreasi
dan terletak di perkebunan durian di Indonesia.

591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
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 Pelatihan kuliner; Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi,
radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya
dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk
tujuan hiburan; Kebun binatang; Layanan 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; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket
teater; Layanan taman bermain berpetualang; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Penerbitan elektronik online mengenai konten media sosial; Pengaturan
pertunjukan untuk tujuan hiburan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan fasilitas
rekreasi; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen
memasak, hotel dan restoran; acara talkshow (hiburan); ajang pemilihan kontes (hiburan); aktivitas rekreasi dan hiburan;
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; episode pendek yang ditayangkan di
internet; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan
dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa klub yang berkaitan dengan
hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa rekreasi; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga
yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; kegiatan budaya; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang
berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan;
layanan  rekreasi  keluarga; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di dalam ruangan; layanan galeri seni untuk
tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan musik;
layanan kamp rekreasi; layanan kebun binatang; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan liburan dan rekreasi; layanan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan
seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekreasi; layanan
taman hiburan; layanan taman rekreasi; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan budaya;
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melakukan kegiatan hiburan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya;
mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan memimpin
pertemuan, konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; 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, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar,
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 fasilitas untuk
acara hiburan dan olahraga; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur pemesanan tiket untuk
pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area
rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan rekreasi; menyediakan fasilitas
rekreasi; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park);
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan layanan taman air; menyediakan
seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan
jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; pameran budaya; pameran kesenian;
pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi
elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event
dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; penyediaan
fasilitas rekreasi; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan pameran di
bidang hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan
penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi hiburan
dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi materi pendidikan dan
pengajaran; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi podcast; produksi podcast
video; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio;
program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); taman hiburan dan layanan
taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:28:36
540   EtiketDID2022051045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GATOT SUBROTO I/1986, RT. 04 RW.02 KELURAHAN JODIPAN KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65125

AUNUR ROFIQ

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REDFOG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); atasan [pakaian]; jaket dengan
penutup kepala; kaos; kemeja kancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:33:54
540   EtiketDID2022051046

730 Nama Pemohon : A. BAHRUL ULUM AZMI
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Alamat Pemohon : Jl. Cipedes Tengah No. 98 J, RT/RW 006/005, Kel/Desa Cipedes, Kec. Sukajadi,
Kota Bandung, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SlimViber
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu memelihara kesehatan; Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk

pelangsing; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh;
Minuman pelangsing; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen herbal organik dan non-
organik; Suplemen-suplemen serat makanan diet; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan
nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan suplemen vitamin dan mineral;
makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman suplemen gizi; minyak terapi untuk kesehatan;
suplemen diet; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:33:55
540   EtiketDID2022051047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MALEBER UTARA NO. 111 RT004 / RW004 KELURAHAN GARUDA, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40184

Nurdiawan , Andi Novianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLAIRE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KATA "CLAIRE" DIAMBIL DARI BAHASA PERANCIS DENGAN ARTI CERAH ATAU MENCERAHKAN
DENGAN HARAPAN SELURUH PRODUK KOSMETIKA KAMI DENGAN MERK "CLAIRE" DAPAT
MEMBANTU MENCERAHKAN PARA KONSUMEN

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan pembersih muka; Sabun untuk muka; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Toner; Toner cair (Kosmetik); body

lotion untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:34:15
540   EtiketJID2022051048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAREES TIMUR NO 142/121 RT 05 RW 09 KEL. SAMOJA KEC.
BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat

DECELLIA PRATIWI, Agung Sumarlin Putera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEMAR HIJAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah Muda, Gold dan Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===penjualan hijab melalui internet / online; toko hijab; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:41:54
540   EtiketDID2022051049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Tembak RT 2 No 92 Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur, Kota
Iin Ernawati
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Tarakan, Kalimantan Utara, 77123
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: jae.pongan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis);

minuman air perasan buah dan jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:43:38
540   EtiketDID2022051050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PELABUHAN BAHUNI, RT. 03 RW. 06 KELURAHAN BAKALAN KRAJAN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65148

RETNO YULITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENOK CEMAL CEMIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang dengan rasa; keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:47:38
540   EtiketDID2022051051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JATILUHUR II NO 324, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50261
ADIE CIPTA LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOKI HOKI + LUKISAN IKAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, KUNING, PUTIH, EMAS, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras campuran; Beras organik; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; beras

analog; beras hitam; beras ketan; beras merah; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar
beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:51:24
540   EtiketDID2022051052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ISTANA BOROBUDUR AGUNG E4 RT. 09 RW. 11 KELURAHAN MOJOLANGU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65142

EDDY HARIONO, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MACAK
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Pia; brownies; kue muffin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 20:55:25
540   EtiketDID2022051053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kamboja RT 31 No 10 Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat , Kota Tarakan,
Kalimantan Utara, 77111

Erinna Putri Maharani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dream's Bandeng Presto Tarakan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandeng presto (bandeng duri lunak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 01:52:55
540   EtiketDID2022051115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangijo Kulon, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta
Suryawan Ariyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: T-REX CAT LITTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kotoran kucing; [pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; pasir untuk toilet hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 01:54:29
540   EtiketDID2022051116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Discovery Cielo Blok B No 28 RT 002 RW 015 Bintaro Jaya Sektor IX , Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15227

REYNALDI MARCELLINO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YML
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; Celana pelindung kaki;

Gaun malam; Jerkins; Pakaian dinas seragam; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; T-shirt lengan panjang;
alas kaki untuk wanita; atasan rajut; baju hamil; baju hangat; baju ketat; baju rajut; bius pedal denim; blus lengan panjang; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; capris denim; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana formal; celana kasual;
celana khaki; celana kulit; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana tanaman denim;
celana tempur; celana untuk tunggang kuda; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju];
corselets; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; gaun; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun koktail; gaun
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mohair; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; ikat
pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bulu; jaket denim; jaket lengan panjang;
jaket makan malam; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas kulit; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah bulu; juban [kaus untuk kimono]; kaus; kaus
[baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai; kaus pengendara sepeda; kemeja
berkerah; kemeja formal; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kerah [pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum tari; kostum
untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; legging [celana
panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; lingerie bersalin; manset; mantel denim; mantel kulit;
mantel laboratorium; mantel pemantul cahaya; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian atasan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; 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 hamil; pakaian kendo; pakaian linen; pakaian malam; pakaian pas untuk pria; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-
anak; pakaian untuk bayi; 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, alas kaki, tutup kepala; puncak
jogging; rok mini; rompi bawah; sabuk kulit [pakaian]; sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat; sandal
pakai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan rajutan; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi
rajutan; sepatu bersepeda; sepatu dek; sepatu formal; sepatu gurun; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu renda;
sepatu santai; seragam karate; setelan jas; skort denim; slip ukuran penuh; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal renda; syal yang melingkar di leher; tanaman denim; tanaman legging; tas sepatu kriket; topi
bersepeda; topi rajut; topi rajutan; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 04:07:35
540   EtiketJID2022051117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Minggiran MJ 2/1106A RT 053 RW 015  Kel/Desa Suryodiningratan  Kec Mantrijeron
Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55141, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55141

FX Ricky Ferdinan Sutrisno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOSSTOWN BY BLACK KEBAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat muda, coklat tua, merah, kuning, hijau, ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Lisensi Waralaba; Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa bantuan korban bencana alam; Jasa bantuan tuna wisma;

Jasa belanja perorangan; Jasa drafting paten; Jasa gugatan nama domain; Jasa kapel pernikahan; Jasa konsultasi ahli
dibidang kejahatan siber; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi ahli dibidang
perselisihan dan penipuan terhadap perawatan kesehatan; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan konstruksi atau rancang
bangun; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan perniagaan yang kompleks atau rumit; Jasa konsultasi kekayaan
intelektual; Jasa konsultasi mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa lisensi desain
industri; Jasa lisensi domain; Jasa lisensi rahasia dagang; Jasa lisensi yang berkaitan dengan publikasi music; Jasa
manajemen Paten; Jasa manajemen desain industri; Jasa menanggapi oposisi desain industri; Jasa menanggapi oposisi
merek; Jasa menanggapi oposisi merek Internasional; Jasa menanggapi oposisi paten; Jasa menanggapi penolakan cipta;
Jasa menanggapi sanggahan desain; Jasa menanggapi sanggahan merek; Jasa menanggapi sanggahan paten; Jasa
mengadakan kebaktian; Jasa mengajukan banding merek ke Komisi Banding Merek; Jasa mengajukan banding paten ke
Komisi Banding Paten; Jasa mengajukan oposisi desain industri; Jasa mengajukan oposisi merek; Jasa mengajukan oposisi
paten; Jasa monitoring alarm untuk penyusup dan pencuri, jasa monitoring alarm dan alat pendeteksi api dan banjir; Jasa
pelayan; Jasa pembuatan peringatan hak cipta di koran; Jasa pembuatan sanggahan merek; Jasa pembuatan sanggahan
paten; Jasa penasehatan mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa pendaftaran desain
industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa pendaftaran paten; Jasa pendaftaran rahasia dagang; Jasa penelusuran judul; Jasa
penelusuran merek; Jasa penelusuran nama domain; Jasa penelusuran paten; Jasa pengambilan sertifikat Hak Cipta; Jasa
pengambilan sertifikat desain industri; Jasa pengambilan sertifikat merek; Jasa pengambilan sertifikat paten; Jasa penyediaan
pakaian dan sepatu untuk orang-orang yang membutuhkan (Iayanan amal); Jasa permohonan penambahan negara merek
Internasional; Jasa perpanjangan merek; Jasa perpanjangan merek Internasional; Jasa perpanjangan nama domain; Jasa
sinode gereja; Jasa transformasi merek Internasional; Jasa-jasa konsultasi dibidang daftar (listing) dan penelusuran
persyaratan-persyaratan peraturan-peraturan Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri, untuk memperoleh ijin-ijin dan
pemenuhan syarat peraturan-peraturan; Jasa-jasa pemenuhan syarat peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar
dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Jasa-jasa penyanggaan resolusi
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perselisihan dan litigasi; Jasa-jasa sekuritas ialah: penyediaan penilaian keamanan (security) atas lokasi-lokasi secara fisik,
sistem-sistem informasi dan
lingkungan-lingkungan pekerjaan; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan
Kurator dalam Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan Kurator dan Pengurus
untuk Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan hukum terkait pendaftaran
merek Internasional; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial; Layanan jejaring sosial online dalam
bidang perawatan kecantikan dan pribadi; Layanan jejaring sosial secara daring; Layanan keamanan acara publik; Layanan
kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Layanan kencan online; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan sosial,
pendampingan, layanan agen pengenalan pribadi, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga hewan peliharaan, agen detektif,
perjanjian,  casting horoskop; 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; Layanan pencegahan dan deteksi penipuan; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak, audio
dan teks; Lisensi merek Internasional; Manajemen merek dagang; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Menyediakan jasa perawatan untuk tempat tinggal dan kantor, yaitu, menawarkan bantuan untuk manusia usia lanjut
(manula) atau orang yang membutuhkan perawatan khusus dan profesional medis di tempat; Organisasi masyarakat yang
bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Pelayanan untuk masyarakat korban bencana alam; Pemberian lisensi atas
hak milik intelektual; Pemberian lisensi atas merek dagang; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; 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 informasi untuk pencari
teman dan layanan memperkenalkan  teman berbasis Internet untuk pengguna umum; Penyediaan layanan jejaring sosial
online di bidang manajemen bisnis; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen proyek; Tukang Mandiin
(Jasa Memandikan Jenazah); eksploitasi hak kekayaan industri dan hak cipta dengan cara lisensi; jaringan investasi sosial
online dalam bentuk layanan jaringan sosial daring di bidang investasi; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum;
jasa agen detektif; jasa agen lisensi hak cipta; jasa agen merek dagang; jasa agen perkenalan sosial; jasa agen perkencanan;
jasa agen pernikahan; jasa audit keselamatan untuk meningkatkan keselamatan pekerja konstruksi di lokasi konstruksi rumah
tinggal; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa bantuan memakai kimono; jasa biro penangangan barang yang
hilang dan tertinggal; jasa dukungan litigasi; jasa dukungan litigasi yang dibantu komputer; jasa eksploitasi hak properti industri
dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum
untuk prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan
intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta;
jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang berkaitan dengan
negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan
pendaftaran merek dagang; jasa inspeksi keamanan untuk pihak lain; jasa inspeksi pabrik untuk tujuan keselamatan; jasa
investigasi dan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang dan keamanan properti berwujud; jasa investigasi
detektif; jasa investigasi hukum; jasa investigasi pribadi; jasa investigasi terkait dengan klaim asuransi; jasa investigasi yang
berkaitan dengan keamanan properti berwujud; jasa investigasi yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang; jasa jejaring
sosial berbasis internet; jasa keamanan untuk gedung; jasa keamanan untuk kebakaran, gas dan penjaga dengan sistem
pemantauan jarak jauh; jasa keamanan untuk perlindungan fisik individu dan properti yang berwujud; jasa keamanan untuk
perlindungan properti dan individu; jasa keamanan untuk perorangan dan pebisnis yang melakukan perjalanan internasional
dan domestik; jasa keamanan yang berkaitan dengan kendaraan; jasa konseling bimbingan pernikahan; jasa konseling dan
pembinaan pernikahan; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi astrologi; jasa
konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi
hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan
televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum
yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa konsultasi kekayaan intelektual di bidang paten
dan permohonan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk inventor/penemu; jasa konsultasi kekayaan intelektual
untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk universitas dan lembaga penelitian; jasa konsultasi
pencegahan kebakaran; jasa konsultasi spiritual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum waralaba; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan lisensi kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek dagang;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi perangkat lunak komputer;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengelolaan
kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang; jasa konsultasi
zodiak; jasa lisensi; jasa lisensi [layanan hukum] dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa lisensi barang cetakan
[layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi
dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa lisensi gambar arsitektur
untuk orang lain [layanan hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi hak cipta
[layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi
hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto [layanan hukum];
jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi
televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang
berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa lisensi karakter kartun [layanan
hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi kekayaan intelektual dan hak
cipta; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek
dagang [layanan hukum]; jasa lisensi konsep waralaba; jasa lisensi konsep waralaba [layanan hukum]; jasa lisensi merek
dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan hukum]; jasa lisensi otoritas; jasa
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lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan
pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak
komputer dan hak properti industri [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi program
komputer [layanan hukum]; jasa lisensi program radio dan televisi [layanan hukum]; jasa lisensi slogan iklan dan karakter
kartun [layanan hukum]; jasa lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan hak pertunjukan [layanan
hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan pembuatan barang [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan
penerbitan musik [layanan hukum]; jasa litigasi; jasa manajemen dan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan
lisensi untuk orang lain [layanan hukum]; jasa manajemen hak cipta; jasa manajemen kasus, yaitu, layanan hukum untuk
orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi perceraian; jasa melobi, selain
untuk tujuan komersial; jasa menjalankan tugas untuk orang lain/jasa penerimaan tugas-tugas suruhan; jasa navigasi oleh
terminal komunikasi dengan jaringan komunikasi; jasa pekerjaan rumah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
perorangan; jasa pelacakan dan pemindaian iris atau retina mata sebagai cara untuk mengidentifikasi hewan peliharaan; jasa
pelacakan informasi/keterangan untuk barang yang tersandi; jasa pelacakan kendaraan yang dicuri; jasa pelacakan properti
yang dicuri; jasa pelacakan, pencarian dan pemantauan untuk menemukan kembali hewan yang hilang; jasa pelaporan
pengadilan [layanan hukum]; jasa pelayanan penginjilan; jasa pelepasan merpati untuk acara-acara khusus; jasa pemakaman;
jasa pemakaman beserta kremasi; jasa pemakaman beserta kremasi hewan peliharaan; jasa pemantauan alarm keamanan
dan pencurian; jasa pemantauan elektronik dalam hal jasa pengawasan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan fisik
orang dan keamanan properti berwujud; jasa pemantauan elektronik untuk kontrol akses dan sistem keamanan lingkungan
gedung; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan merek dagang [layanan
hukum]; jasa pemantauan sistem komputer dalam hal layanan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang
dan keamanan properti berwujud; jasa pemantauan video fasilitas, yang dapat dilihat melalui jaringan komputer global
[pemantauan online / daring]; jasa pembacaan batin/cenayang; jasa pembalseman; jasa pemberian lisensi kepada orang lain
untuk penggunaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pemberian saran litigasi; jasa pemberian sertifikat digital berupa
tanda tangan elektronik yang menunjukkan identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa pemberitahuan aktual; jasa
pembersihan ranjau darat; jasa pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pemeriksaan keamanan bagasi; jasa pemesanan
layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan layanan pengasuhan anak secara daring (online); jasa pemesanan
untuk jasa pembelanja pribadi; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa pemindaian iris dan retina untuk mengidentifikasi
hewan peliharaan yang hilang dan dicuri; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penasihat hukum
dalam menanggapi permintaan proposal [RFP]; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa penasihat,
perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak terkait;
jasa penataan gaya pribadi yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan bra; jasa pencarian orang; jasa pendaftaran
dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa pendaftaran
nama domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain,
yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan nasihat hukum tentang pendaftaran nama domain; jasa
pendeteksian dan pembuangan ranjau darat; jasa pendeteksian penipuan di bidang asuransi; jasa pendeteksian penipuan di
bidang asuransi perawatan kesehatan; jasa pendeteksian penipuan di bidang kartu kredit; jasa pendeteksian penipuan di
bidang kartu kredit untuk pembelian secara daring (online); jasa pendeteksian penipuan di bidang perbankan; jasa penelitian
hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak
kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penelitian hukum yang
berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa penelitian silsilah; jasa penempatan nomor identifikasi untuk
ditempelkan pada barang-barang berharga untuk memfasilitasi penemuan barangnya kembali setelah kehilangan atau
pencurian [jasa keamanan]; jasa penemuan kembali kendaraan yang dicuri; jasa pengambilan sidik jari; jasa pengambilan
sidik jari dan pendaftaran sidik jari anak-anak; jasa pengasuh/pembawa jalan-jalan anjing; jasa pengaturan pemakaman; jasa
pengawalan/pengiringan; jasa pengawalan/pengiringan di masyarakat [pendampingan/penemanan]; jasa pengawasan; jasa
pengawasan hukum; jasa pengawasan keamanan orang dan barang bawaan di bandara; jasa pengawasan kekayaan
intelektual; jasa pengawasan properti industri; jasa pengawasan yang berkaitan dengan keamanan properti yang berwujud;
jasa pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang; jasa pengawasan/pengamatan merek dagang; jasa
pengelolaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pengelolaan hak properti industri dan hak cipta untuk orang lain; jasa
pengembalian properti yang hilang; jasa penginjilan atau pastur; jasa penilaian risiko keamanan terhadap individu atau
properti; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; jasa
peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan anti-korupsi; jasa
penjaga; jasa penjaga keamanan; jasa penjaga keamanan untuk fasilitas; jasa penjaga keamanan untuk gedung; jasa penjaga
keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa penjaga pantai; jasa penjaga rumah; jasa penjaga siang dan malam;
jasa penjaga untuk mencegah gangguan pencuri; jasa penyaringan/pemeriksaan bagasi untuk tujuan keamanan; jasa
penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk keselamatan fisik individu; jasa penyediaan analisa terkait
dengan ancaman keamanan untuk keselamatan fisik orang; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan
untuk perlindungan individu; jasa penyediaan dan pengadaan upacara pernikahan sipil non-denominasi dan non-agama; jasa
penyediaan dukungan emosional kepada pasien kanker dan keluarganya melalui forum interaktif secara daring (online); jasa
penyediaan fasilitas pemasyarakatan; jasa penyediaan fasilitas pemasyarakatan (lapas) pidana; jasa penyediaan fasilitas
pemasyarakatan (lapas) remaja; jasa penyediaan informasi dari database komputer tentang layanan investigasi yang
berkaitan dengan kendaraan yang hilang atau dicuri; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi di
bidang pengembangan diri; jasa penyediaan informasi di bidang permohonan paten melalui database yang dapat ditelusuri
secara daring (online); jasa penyediaan informasi horoskop melalui jaringan komputer; jasa penyediaan informasi hukum; jasa
penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi keamanan melalui situs web;
jasa penyediaan informasi melalui situs web daring (online) interaktif dibidang perkencanan dan fasilitasi perkenalan individu
dan pengembangan hubungan dan persahabatan; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hal-hal spiritual,
pertolongan terhadap diri sendiri (self-help), dan pemberdayaan pribadi; jasa penyediaan informasi secara daring (online)
dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan intelektual dan industri; jasa penyediaan informasi tentang
hak properti industri; jasa penyediaan informasi tentang isu/persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang paten dan permohonan
paten dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang penataan pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi tentang
pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang
pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang
prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi terkait
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dengan agen lisensi hak cipta; jasa penyediaan informasi terkait dengan jasa penjaga keamanan; jasa penyediaan informasi
terkait dengan kendaraan yang hilang atau dicuri dari basis data (database) komputer; jasa penyediaan informasi terkait
dengan penataan busana/pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi terkait dengan pengawalan keamanan pribadi; jasa
penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alarm kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alat
pemadam kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan pakaian; jasa penyediaan informasi yang
berkaitan dengan koordinasi mode untuk individu; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan perkenalan pasangan
pernikahan atau perkencanan; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi,
penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa penyediaan kartu ucapan elektronik secara
daring (online); jasa penyediaan konsultasi dan informasi di bidang tanggap darurat untuk masyarakat; jasa penyediaan
layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan layanan pertemanan untuk keluarga pasien dengan
gangguan yang mengancam jiwa; jasa penyediaan pakaian untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; jasa
penyediaan pakaian untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang yang
membutuhkan [jasa amal]; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyediaan pendeta/pastor/orang yang meresmikan
pernikahan; jasa penyediaan pilihan kartu ucapan elektronik secara daring (online); jasa penyediaan ruang kubur atau rumah
charnel (rumah penyimpanan kerangka manusia); jasa penyediaan sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; jasa penyediaan sepatu untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan sepatu untuk orang yang
membutuhkan [jasa amal]; jasa penyelenggaraan pertemuan keluarga yang berduka untuk memperingati kematian orang
tercinta; jasa penyelesaian sengketa; jasa penyelidikan latar belakang pra-kerja; jasa penyewaan CCTV (Closed Circuit
Television); jasa penyewaan alarm kebakaran; jasa penyewaan alas kaki; jasa penyewaan alat pemadam kebakaran; jasa
penyewaan altar; jasa penyewaan brankas; jasa penyewaan gaun; jasa penyewaan gaun malam; jasa penyewaan helm
pelindung; jasa penyewaan jaket pelampung; jasa penyewaan jam tangan; jasa penyewaan kamar pengantin (huppah)
pernikahan; jasa penyewaan pakaian pelindung; jasa penyewaan palang penghalang pengendali kerumunan; jasa penyewaan
penutup muka (masker) pelindung; jasa penyewaan peralatan dan pakaian pelindung; jasa penyewaan peralatan
keselamatan; jasa penyewaan peralatan pelindung; jasa penyewaan peralatan pengawasan keamanan; jasa penyewaan
perhiasan; jasa penyewaan sepatu; jasa penyewaan seragam; jasa penyewaan tanda untuk pesan pribadi; jasa penyewaan
tas tangan; jasa penyewaan topi; jasa penyewaan tuksedo; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum
dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa peramalan dalam hal
peramalan keberuntungan; jasa peramalan keberuntungan; jasa perawatan anak asuh; jasa peringatan darurat; jasa
perjodohan berbasis internet; jasa perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa perkenalan pribadi berbasis
internet; jasa perkenalan sosial berbasis internet; jasa perkencanan; jasa perkencanan internet; jasa perkencanan,
perjodohan, dan perkenalan pribadi berbasis internet; jasa perkencanan, perkenalan dan jejaring sosial berbasis internet; jasa
perlindungan dari penipuan dan pencurian identitas; jasa pernikahan; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di
hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif; jasa perwalian; jasa pramutamu hotel; jasa ramalan
zodiak; jasa rumah duka; jasa sewa guna usaha hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]; jasa
sewa guna usaha nama domain internet; jasa sosial yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa
uji kelayakan keamanan untuk individu atau pebisnis yang bepergian atau membuka kantor di luar negeri; jasa usaha
penguburan; jasa verifikasi identifikasi pribadi [investigasi latar belakang pribadi]; jasa video kencan; jasa/layanan verifikasi
identifikasi; jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis; jasa/layanan verifikasi pengguna; layanan advis dan informasi yang
berhubungan dengan tindakan darurat; layanan bantuan hukum; layanan individu dan layanan sosial yang diberikan oleh
orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; layanan jaringan sosial daring; layanan jejaring sosial online yang dapat
diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.; layanan keamanan; layanan klub sosial (layanan hiburan, olahraga, dan
budaya); layanan komunikasi dan laporan darurat untuk konfirmasi keamanan; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan bencana, pencegahan kejahatan dan pencegahan bencana melalui situs web; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan hukum; layanan mediasi untuk perselisihan perkawinan; layanan pelacakan kendaraan curian; layanan
pemantauan keamanan; layanan pengawasan dan pemantauan video; layanan peramalan dan penyediaan informasi yang
berhubungan dengannya; layanan validasi identitas; layanan verifikasi identitas [keamanan komputer]; lisensi barang cetakan;
lisensi hak cipta; lisensi hak kekayaan intelektual.; lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto; lisensi hak yang
berkaitan dengan produksi audio; lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video; lisensi komputer; lisensi perangkat lunak
komputer; lisensi perangkat lunak komputer/ teknologi dan program komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; lisensi sistem komunikasi nirkabel yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; lisensi teknologi dan perangkat lunak; melakanan upcara layanan doa keagamaan;
memberikan informasi di bidang pengembangan diri, peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi,
sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum, dan kegiatan kemanusiaan; menyediakan informasi dalam bidang
kekayaan intelektual dan hak cipta; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta melalui database
online; menyediakan informasi online dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; 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 layanan kencan; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan perkenalan teman laki-laki
dan perempuan untuk orang yang ingin berinteraksi sebagai teman dengan menggunakan transmisi; penyediaan jasa
advokasi pasien kepada pasien rumah sakit dan pasien di fasilitas perawatan jangka panjang; penyediaan jasa dukungan
pribadi untuk keluarga pasien dengan gangguan yang mengancam jiwa; penyediaan jasa dukungan pribadi untuk pasien
kanker dan keluarganya; penyediaan jasa pengintaian dan pengawasan; penyediaan layanan autentikasi pengguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 04:08:21
540   EtiketDID2022051118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Langenharjo RT 05 RW 01, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59163
ARGA YUDHA ADHIPRAMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kasir Mandiri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); aplikasi tentang sistem

kasir; mesin kasir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 06:44:42
540   EtiketJID2022051119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sari Indah VI No. 2 RT. 007 RW. 012 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40283

ERNAWATI

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 :

: ERNADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan resepsi pernikahan; Penyediaan informasi konsumen, berita, serta

komentar pada bidang vendor-vendor pesta pernikahan secara online; Penyediaan website yang menampilkan informasi
konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan; jasa agen pernikahan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa penyediaan dan pengadaan upacara pernikahan sipil non-denominasi
dan non-agama; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa
penyewaan kamar pengantin (huppah) pernikahan; jasa perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa
pernikahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 06:50:48
540   EtiketD152022051120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Bontosunggu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan, 92561

Arase

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOMPO PADE'
Merek Kata dan Lukisan

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

19/07/2022 07:17:08
540   EtiketDID2022051121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.UTAMA LR. TEUNGKU IDRIS 2 NO.2, Kota Banda Aceh, Aceh
MUNAWARAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEALSI CEUDAH
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 07:34:19
540   EtiketDID2022051122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dharmawangsa No. 28 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang - 50552,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50552

PT. GRATIA HUSADA FARMA

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 :

: HUFAPROFEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Orange.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===farmasi; farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; hasil-hasil farmasi; ibuprofen untuk digunakan

sebagai analgesik oral; obat pereda nyeri; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan
anti-inflamasi; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 07:44:12
540   EtiketDID2022051125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. DUNGMANGU RT. 004 RW. 010 KEL. KEDUNGLOSARI, KEC. TEMBELANG,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61452

KARTO

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 :

: CAMILAN PUTRA MAHKOTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Kuning, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik gadung; keripik; keripik buah; keripik pisang; keripik sukun; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 08:18:26
540   EtiketDID2022051126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Royal Palace UNIT A9, JALAN SOEPOMO 178A, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12870

PT TRINATALISCO SINAR BORNEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATLAS SINAR BORNEO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aspal bitumen; BAHAN PENGERAS JALAN ASPAL; aspal; aspal jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 08:31:57
540   EtiketD242022051127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Btn. Serumbung Blok D No. 29 Lembar, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, 83364

ROSMINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LA ROSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Pakaian Pria; pakaian wanita; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 08:53:38
540   EtiketDID2022051128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mahkota Ancol Blok B No. 20, Rt. 012 - Rw. 011, Kel. Pademangan Barat, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

WU ZHENJIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEW LANCOME
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:01:48
540   EtiketDID2022051129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Tiara Ardi G4 RT 4 RW 35 Mojosongo, Jebres , Kota Surakarta, Jawa
Wahyu Tiarni
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Tengah, 57127
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zona Nyaman
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu, Merah Muda, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju wanita; Celana; celana panjang; dalaman jilbab; gamis; jilbab; kemeja; rok; rok celana; syal dan jilbab; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:04:38
540   EtiketDID2022051130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pakuan Regency Tajur Agung B VII No.2, Rt 005 Rw 007, Margajaya, Kota Bogor
Barat, Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat

drg. AYU HARISYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERBAMEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Obat

tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Ramuan herbal tradisional; kapsul tambahan herbal pria;
minuman obat herbal; suplemen dan sediaan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:05:21
540   EtiketDID2022051131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuhan Nayu RT 004 RW 021 Banjarsari, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 46383

Eni Rahmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLEPON EL LASE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Klepon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:06:48
540   EtiketDID2022051132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. SINDUREJO RT 015 RW 006 DS. KUNJANG KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

EKA APRILIYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IZDIHA'AR
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permen kenyal; kue basah; kue, biskuit, kue kering; permen; puff pastry (roti)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:07:32
540   EtiketJID2022051133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kandangsapi RT 002 RW 034 Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126
Yugusta Chris Valiantdra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Falcon 7 Media Agency
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning Emas, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:16:09
540   EtiketDID2022051134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 47/313 Kaitak Tower, Floor 5, Popular Road, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi, 11120
EVENTTHAI COMPANY LIMITED

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 :

: EventPass + E Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; alat pengontrol manajemen jaringan; aplikasi perangkat lunak

komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat
lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara; program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:17:53
540   EtiketD162022051135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nusa Indah 79 Dps, Abian Kapas Kel. Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Bali. 80233, Kota Denpasar, Bali, 80233

Gusti Ngurah Anom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bali Banana Crispy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat; Jingga;
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit (manis atau gurih); Kue; Kue pisang; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung;

Produk kue dan kembang gula; Roti kering; Roti kue-kue semprit; Roti, sandwich, biskuit; biskuit; kue basah; roti buah; roti
panggang===

Halaman 418 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:19:59
540   EtiketDID2022051136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karah Agung Regency A-5, RT.004 RW.010, Kel/Desa Karah, Kec. Jambangan,
Kota Surabaya, Jawa Timur , Kota Surabaya, Jawa Timur

: DR. FIRDAUSI NURHARINI, SP .KK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGICTAN by @tanaman_budokter
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk

organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah;
Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk];
aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami
digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam
[pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk];
kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium
klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran;
pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk
kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk
kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk
mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk serbuk
gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau
tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk
hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman
budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman
rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan
pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:20:06
540   EtiketJID2022051137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WAHIDIN NO. 296, KEL. PANDAU HULU II KEC. MEDAN AREA, Kota Medan,
Sumatera Utara

JOHNNY

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 :

: ASIA SUSU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU, BIRU, MERAH ( MUDA )
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian (farming),

yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk untuk
produksi tanaman; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Klinik kecantikan; Pusat kesehatan; Rumah
perawatan; Rumah sakit; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; chiropractic, fisioterapi,
akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil
ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; kecantikan untuk hewan; layanan apotek apotek; layanan kebugaran (wellness)
perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka
membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari
mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan
terkait; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; menyediakan informasi dibidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan
kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; perawatan kesehatan; persiapan resep di apotek; persiapan resep
oleh apoteker; pijat dan pijat terapi Shiatsu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:20:54
540   EtiketDID2022051138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Flat 403, Al Rais 6 Building, Al Mankhool, Bur Dubai, Dubai
Sachin Arora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCO PALM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, jingga, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; arang [bahan bakar]; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar;

bongkahan arang; bongkahan arang [bahan bakar]; briket arang; cairan arang lebih ringan; tadon [briket arang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:24:11
540   EtiketDID2022051139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Raden Patah Blok D I No.08 RT.004 RW.003 Desa Sriwulan, Kabupaten
Demak, Jawa Tengah, 59563

SUPRAPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUHUR dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo rambut 3-in-1; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh

untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim malam; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; lipstik; lotion kecantikan; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up untuk wajah dan
tubuh; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan pembersihan untuk
kulit; serum kecantikan; susu kecantikan; susu mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:28:48
540   EtiketDID2022051140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung talang VI A No.99Br/linkBuanaIndah, Padangsambian, Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Bali

Agustinus Tjandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tani & Tanya ?
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning; Unggu; Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten audio, video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang

dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:34:48
540   EtiketDID2022051141
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BOGOR RAYA PERMAI BLOK F 12 NO. 11 RT 01 RW 14 KEL. CURUG KEC.
BOGOR BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16113

MELA FEBRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CENDI + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, COKLAT, PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Roti kue-kue semprit; Wafer (pie); kue basah; kue

bolu; kulit pastry puff (roti); pie cokelat; pie pisang; produk-produk roti untuk makanan; rhubarb pies (roti pai); roti berlapis keju
dan telur; roti goreng; roti gulung; spiced cookies (kue kering); tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue
basah) dan kembang gula, es konsumsi; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:38:11
540   EtiketDID2022051142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuas Nomor 10, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kota Malang,
Jawa Timur

CV. LUHURAGRINDO MANDIRI, Yohanes Adinarmodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOOST ACTIVATOR ACTIVO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kultur probiotik, preparat dan zat; Probiotik untuk hewan; Suplemen nutrisi enzim; media untuk kultur bakteriologis;

probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:38:16
540   EtiketDID2022051143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pakuan Regency Tajur Agung B VII No.2, Rt 005 Rw 007, Margajaya, Kota Bogor
Barat, Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat

drg. AYU HARISYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Asi Flow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture

untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:40:32
540   EtiketDID2022051144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 386, Gasan-Li, Seonjang-Myun, Asan, Chungnam
LOCK & LOCK Co., Ltd
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LocknLock
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LocknLock = Merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White
511 Kelas Barang/Jasa : 21, 7, 8, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===kotak makan siang yang terbuat dari logam; panci panggangan; panggangan [peralatan memasak]; penggorengan dalam,

non-listrik; sisir listrik===
===Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur;
Mixer listrik untuk mencampur makanan; Mixer makanan listrik; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik,
untuk persiapan makanan dan minuman; mixer [mesin]; mixer dapur, listrik; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
pemeras jus, listrik; pemeras sayur dan buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya; penyedot debu===
===crimpers rambut, listrik; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; setrika pelurus rambut listrik; setrika rambut keriting , listrik;
setrika styling rambut listrik===
===Mesin roti; Panggangan; Sandwich toaster, listrik; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan
dingin; alat pengering untuk bahan makanan; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); blower rambut; boiler telur, listrik;
ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret teh, listrik; ceret, listrik; dehidrator makanan listrik untuk
kebutuhan rumah tangga; dehydrators makanan, listrik; dispenser air panas listrik; kompor; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; multicookers; oven
pemanggang roti listrik; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pemanas air listrik; pemanggang [alat memasak]; pembuat sandwich, listrik; pembuat waffle listrik; penanak nasi; penanak
nasi listrik; pengering rambut listrik; penggorengan dalam, listrik; pot memasak listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:43:11
540   EtiketDID2022051145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. DR. SUTOMO NO.25 LK.IV, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara
JAMES WILLIAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INASS Industrial Natural Aspirated Separation System
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 40, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air limbah untuk keperluan industri; bakteri untuk pengolahan

air limbah; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah===
===Daur ulang kimia sisa sampah/limbah; Pembuangan limbah industri dan sampah; daur ulang limbah; konsultasi yang
berkaitan dengan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan air limbah; pengolahan bahan limbah; pengolahan dan daur
ulang limbah dan sampah; pengolahan limbah; pengolahan limbah [transformasi]; pengolahan limbah dan zat berbahaya;
pengolahan ulang air limbah===
===Penyaring air limbah; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; aparat pengolahan air limbah; insinerator limbah
untuk keperluan industri; insinerator pembuangan limbah; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah;
saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-
peralatan pengolahan air limbah industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:44:32
540   EtiketDID2022051146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIJAMBE BAHKILONG RT 004 / RW 002 KEL. SUKADAMI KEC. CIKARANG
SELATAN, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT PAPEROCKS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPEROCKS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, ORANGE, DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan;
Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Wadah dan
pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau
plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk
pengemasan dan pembungkus; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan     ; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus
dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-
bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas
untuk pengemasan dan pengepakan; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri
kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:46:10
540   EtiketDID2022051147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Norowangsan RT 04 RW 13 Pajang Lawean Surakarta , Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57146

Herlina Kristi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRIPISO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik paru; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik

talas; keripik jamur; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik tempe; keripik
ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:48:58
540   EtiketD222022051148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HYARTA RESIDENCE B.12, TEGALWARAS, RT/RW 006/029, SARIHARJO,
NGAGLIK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

 NATALIA NIKOLAEVNA BOIKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Gacor mini + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Putih, Oranye, Biru, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===vitamin dan obat untuk burung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:51:00
540   EtiketJ152022051149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Citraland Celebes Blok G-07, Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba
Opu Kab. Gowa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92114

PT. Sorban Maha Rewa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SORBAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen perjalanan Ibadah; Jasa kapal pesiar; Jasa perencanaan jadwal perjalanan; Jasa wisata; Mengatur pengurusan

dokumen-dokumen perjalanan; Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; Pengaturan, pemesanan dan penyediaan
voucher hotel oleh agen perjalanan; jasa konsultasi perjalanan; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa
pemandu wisata; jasa pemesanan transportasi; jasa pengadaan perjalanan wisata berpemandu; jasa pengantaran orang-
orang yang mengadakan perjalanan wisata; jasa perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa reservasi untuk
perjalanan tour; jasa tour dan travel; jasa travel; layanan check-in maskapai; layanan check-in penumpang bandara; layanan
informasi transportasi terkomputerisasi; layanan maskapai khusus yang diberikan sebagai bagian dari program untuk
penumpang maskapai yang sering bepergian, yaitu perjalanan udara gratis, peningkatan kursi, check-in terlebih dahulu, salam
perusahaan khusus untuk klien di titik-titik check in dan di papan, penawaran perjalanan khusus untuk hotel dan penyewaan
mobil, dan pengurangan biaya perjalanan; layanan penerbangan dan pengiriman; layanan prioritas naik pesawat, check-in,
tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering bepergian; layanan troli untuk orang lain; layanan wisata medis
dalam sifat mengatur dan memesan perjalanan ke negara lain untuk mendapatkan perawatan medis, gigi dan bedah;
memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi transportasi melalui situs web; mengatur kunjungan sebagai
bagian dari paket liburan; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur visa
perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; menyediakan kendaraan untuk wisata
dan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan
dengan cara elektronik; pemesanan tiket untuk perjalanan; pemesanan tur perjalanan wisata melalui agen; penanganan kargo,
yaitu, pengemasan dan parsel/pengiriman barang untuk keperluan/tujuan transportasi; pengawalan tur perjalanan; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan pesawat termasuk informasi diagram
pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; penyewaan kendaraan listrik; reservasi perjalanan yang
terkomputerisasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 09:53:54
540   EtiketD222022051150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Nogotirto I/No. 21, Gamping, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Yuli Ratna Setyaningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Emal Emil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, orange, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung;

Makanan ringan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 10:55:45
540   EtiketJID2022051203
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bumbuk No.81, Canggu, Badung - Bali 80361., Kabupaten Badung, Bali
PT. ALMA NINGTYAS PIBI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Kristianto S.H.,
Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini  Menteng Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta
10330

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tacos Aqui
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tacos Aqui (Bahasa Portugis) artinya = Tacos disini
591 Uraian Warna : Merah, 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 restoran,
termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan
katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran,
yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; 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; layanan bar, lounge koktail, dan
wine bar; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 10:57:28
540   EtiketDID2022051204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BIMA SAKTI AS-22, Kota Surabaya, Jawa Timur
ANDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 520
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===gantungan tanaman, bukan dari logam; kursi [kursi]; wadah penyimpanan, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 10:59:04
540   EtiketJ222022051205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Sumijo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KopMer
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; Kedai kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 10:59:28
540   EtiketDID2022051206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Italian Walk C Nomor 48, Mall of Indonesia, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT. KACAMATAMOO INDONESIA SUKSES

Halaman 425 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KACAMATAMOO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, hijau, merah muda, biru
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; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; alat pembersih lensa kontak; bingkai
kacamata berlensa; kaca mata pintar (pengolah data); kacamata berlensa cembung; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk
kacamata; lensa kaca mata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata pelindung dari sinar matahari;
lensa kacamata progresif; lensa kontak; lensa kontak berwarna; lensa mata; lensa optik; lensa optik untuk kacamata hitam;
lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pengganti untuk kacamata; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk
memperbaiki penglihatan [optik]; penutup pelindung kaca mata hitam; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip
hidung dan untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:00:44
540   EtiketDID2022051207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TENGKU AMIR HAMZAH KOMPLEK RUKO GRIYARIATUR INDAH BLOK A NO
154 MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara

PT INTERGRASTA ARTHA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GlobalCare
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru,Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tes kehamilan; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Deterjen cucian

antibakteri dan antiseptik; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kertas tisu untuk kesehatan;
PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut untuk haid; Pembalut wanita; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan
mengandung antibiotik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Plester; Popok sekali pakai dan popok
celana; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik
untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; TUTUP
MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tampon untuk haid wanita; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan untuk balutan; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan
medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan medis; disinfektan
laboratorium; dressing luka steril; dressing steril; enzim untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel pembersih
tangan untuk desinfektan; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; kain kasa untuk keperluan medis;
kain kasa untuk pembalut; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kertas
crepe untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas reagen untuk
keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan
antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kompres mata; kompres pendingin; kotak P3K; kotak P3K yang terisi; kotak
P3K, terisi; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; obat kumur untuk keperluan medis; oksigen untuk keperluan medis;
pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih tangan
antiseptik; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penyeka untuk tujuan medis; perban
bedah; perban bedah dan medis; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat untuk luka kulit; perban untuk luka kulit;
perban untuk membalut luka; pita perekat untuk keperluan medis; plester bedah; plester medis dan bedah; plester perekat
untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester, bahan untuk
membalut; popok bayi sekali pakai; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok
dewasa sekali pakai; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk penggunaan medis; sabun
antibakteri; sabun desinfektan; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan
medis; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan pengujian kehamilan; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan;
semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; solusi pembersihan untuk keperluan medis; strip tes untuk mengukur kadar
glukosa darah; tampon untuk keperluan medis; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan
skrining penyakit; tisu basah antibakteri; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu yang
diresapi dengan sediaan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis===

Halaman 426 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:02:08
540   EtiketDID2022051208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Parents + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola

iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku
pengguna analitik dan kecerdasan.; 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; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan;
Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
virtual; perangkat lunak aplikasi seluler; 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 dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer
untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform
keuangan elektronik; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; 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 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 mampu menyediakan fasilitas
perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; program dan
perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:04:09
540   EtiketDID2022051210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ikan Gurami Lebar No. 34, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota
Surabaya
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60177

MUHAMMAD ASYHARI BUNGAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADU BUNGAH PREMIUM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH dan KUNING KEARAH ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk Makanan manusia; madu; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan

minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:04:14
540   EtiketD222022051211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngelosari, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Sukarsih

Halaman 427 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bu Karsih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:04:58
540   EtiketDID2022051212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuas Nomor 10, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang , Kota Malang,
Jawa Timur

CV. LUHURAGRINDO MANDIRI, Yohanes Adinarmodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELPRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Probiotik untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk hewan; bakteri

probiotik [suplemen makanan]; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; probiotik untuk hewan ternak; suplemen
bernutrisi dengan probiotik; suplemen untuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:05:23
540   EtiketDID2022051213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Simpang Kerbang, Penggawa Lima, Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung,
34898

Nikmatun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prima Agung
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, Putuh, Kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap

pakai berbahan dasar susu; abon ikan; keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:05:24
540   EtiketDID2022051214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno Hatta No.573, Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat
PT. GERAI PABERIK BADJOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Kristianto S.H.,
Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini  Menteng Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta
10330

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OSA (Outdoor Sports and Adventure)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 428 dari 917



591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket tahan dingin; Pakaian luar dan berkemah; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; celana hiking; jaket

bersepeda; jaket dan celana tahan air; jaket hiking; jaket hujan; jaket trekking; sarung tangan; sepatu gunung; sepatu
hiking===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:05:55
540   EtiketDID2022051215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BIMA SAKTI AS-22, Kota Surabaya, Jawa Timur
ANDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 520
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pot Tanaman; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk keperluan rumah

tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:06:20
540   EtiketJ222022051216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tegalsari Rt 19 Pakembinangun Pakem, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Sri Hartanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aloeha Jogja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasaran; pemasaran langsung; pemasaran online; pemasaran produk; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:07:16
540   EtiketDID2022051217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cendrawasih 9 Blok A No.66, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Olfrian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sendok Nasi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, merah, kuning, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 21, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pengepel; cetakan [peralatan dapur]; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; ember pel; gelas pencampur

[pengocok]; kotak uang, bukan dari logam mulia; model [ornamen] terbuat dari keramik; mortir untuk penggunaan dapur;
sendok pencampur [peralatan dapur]===
===Alat memasak; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; gabungan alat
pemanas dan pendingin udara; kompor; kotak pendingin, listrik; lampu pijar; penggorengan dalam industri; perlengkapan
pencahayaan dalam ruangan; piring panas; tangki air panas===

Halaman 429 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:07:25
540   EtiketDID2022051218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROYAL RESIDENCE BS10-36, Kota Surabaya, Jawa Timur
CV SUKSES INDO GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL MART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===karpet; karpet lantai; karpet mobil; karpet untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman,

linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar
mandi dari plastik; keset karpet; rumput buatan; tikar anti selip; tikar untuk mobil; ubin karpet untuk menutupi lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:08:07
540   EtiketDID2022051219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Caringin No. 363, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
PT. Vitabiotics Healthcare

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sinustop
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:09:09
540   EtiketDID2022051220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Duri Tanjakan No. 87 B RT.005 RW.008, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Erwan Noviandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna logo adalah Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman-minuman berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:10:10
540   EtiketDID2022051221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PADASUKA PARK B1-2, Kota Bandung, Jawa Barat, 40125
ABDULLOH KHOLISHON AL SHIDIQ, Enang Setiana

Halaman 430 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bale (Barudak Lelaki)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru, merah,
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:10:25
540   EtiketDID2022051222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suryacipta City of Industry, Jl. Surya Utama Kav. I-41, Desa Kutanegara, Ciampel,
Karawang, Jawa Barat 41361, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361

PT SUGIURA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International   Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111  Tebet

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUGIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : singkatan dari SUGIURA INDONESIA
591 Uraian Warna : Biru, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===baut logam; mur logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:11:17
540   EtiketJID2022051223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Parents + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); 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; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi
barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Toko mainan anak-anak; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko perlengkapan bayi; iklan televisi; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; 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; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; pemasaran media sosial; radio, televisi, iklan daring (online); semua layanan di atas disediakan online melalui pusat
data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan
bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:15:12
540   EtiketDID2022051224

730 Nama Pemohon : KEVIN KUMALAPUTRA
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Alamat Pemohon : Komp. Kedoya Garden Raya No. 5, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACTIV8
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Abadi
591 Uraian Warna : Hitam
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 lidah; Alat penyuguh kopi dan teh (Bukan dari logam mulia); Alat untuk
pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Baskom; Gelas; Gelas anggur;
Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas patung; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kemasan wadah
gelas untuk minuman; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat
dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil
untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; 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 presto; Parutan (alat rumah tangga);
Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
Peralatan masak; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; 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; Piring; Piring makan; Rak Piring; Sikat gigi, peralatan
dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Spons gosok untuk mencuci piring; Tatakan gelas, bukan
dari kertas; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai
gelas minum; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Wajan ceper
(peralatan masak); alas pengering piring; alas piring dari bambu; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari
logam; 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 masak bukan listrik; alat parutan;
alat pemadam lilin; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla,
[peralatan dapur] non-listrik; 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 penyiram; alat penyiram rumput; alat penyiram untuk
menyiram bunga dan tanaman; alat untuk memoles lilin, non-listrik; alat untuk raclette, non-listrik; alat-alat untuk menyajikan
makanan; baki peralatan makan; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi
sanitasi); baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi; basting sendok [peralatan memasak]; bola cucian
[peralatan rumah tangga]; cetakan [peralatan dapur]; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; gelas; gelas (wadah); gelas
[wadah minuman]; 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 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 minuman; gelas minuman keras;
gelas opal; gelas opaline; gelas pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik;
gelas plat dipoles [produk setengah jadi]; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang digunakan dalam
bangunan; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tidak dikerjakan, kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan;
gelas wiski; irisan ikan [peralatan memasak]; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga]; kain lap piring; kain penutup
peralatan rumah tangga dan dapur; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kristal [gelas]; lap pembersih untuk peralatan
makan; lengan isolasi untuk memegang gelas minuman; mangkuk [baskom]; minum gelas dari logam mulia; minum gelas,
bukan dari logam mulia; mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; panci; 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 non-
listrik; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci mentega; panci
muffin; panci panas, tidak dipanaskan dengan listrik; panci pancake; panci panggang; panci panggangan; panci
penggorengan; panci portabel dari kaleng timah; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci
tumis; panci untuk digunakan dengan kompor induksi; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; patung kristal,
porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau porselen; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas;
pencakar panci dan wajan; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan
[peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengering piring; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan
dengan tangan; penggosok panci; penggosok panci dari logam; penutup piring mentega; 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, bukan
dari logam mulia; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan
sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam
mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu,
dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan oven; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan
penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan dispenser; peralatan rumah tangga; 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 rumah tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up; peralatan untuk
menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perkakas-perkakas dan alat-alat untuk
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membersihkan; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan
gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring keramik [peralatan makan]; piring kertas;
piring kue; piring lilin pilar; 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 plastik; piring sabun; piring saji;
piring sayuran; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring
untuk hidangan; piring untuk mencegah susu mendidih; 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; saringan [peralatan rumah tangga]; sarung tangan pencuci piring; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok
kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok sayur [peralatan meja makan]; serbet untuk mencuci
piring; set panci masak; sikat pencuci piring; sikat piring bisbol; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk
membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; stoples dan piring untuk lilin; sumbat gelas;
talenan dari balok kayu [peralatan]; tatakan gelas; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa;
tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari logam;
tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tempat gelas; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau
gelas; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; turners [peralatan dapur];
tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi;
tutup panci; tutup terisolasi untuk piring dan piring; wadah peralatan dapur; wajan [peralatan memasak]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:15:30
540   EtiketDID2022051225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU TOBA NO. 11 TAMAN BEVERLY, RT/RW. 003/003, KEL. BENCONGAN
INDAH, KEL. KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten

JIMMY HAKIM SO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI PATI MAS MAHKOTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Jeli; Jeli sayuran; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang

Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik daun kelor; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang;
Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa;
Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kentang; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat
dari susu yang diinkubasi; agar-agar siap saji; agar-agar*; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jelly dengan rasa almond;
jelly dengan rasa kopi; jelly dengan rasa teh; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah
pir; kanten [potongan agar-agar kering]; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun kenikir; keripik ikan;
keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik
kepiting; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik
singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; konnyaku atau jeli yang
dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; 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

19/07/2022 11:19:05
540   EtiketD102022051226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tambak windu 2/6 KEL. TAMBAK REJO, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60142
Edy Purwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELDY + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catu daya penstabil tegangan; Suplai daya bebas gangguan; inverter [listrik]; inverter daya; unit catu daya komputer; unit
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catu daya listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:21:31
540   EtiketDID2022051227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Gandekan No. 15, RT/RW. 004/001, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta,
DI Yogyakarta, 55122

GERRY WILLIAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Peach
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik;
Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan;
Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong
plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja
atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik
untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan karton;
bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari
kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit
kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk
kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk
kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk
kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang
disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah
untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan
wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; Kantong, tempat, foil dari
kertas; Kop surat; Plastik seal cup; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki
dan kotak; banner; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas
atau plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk produk makanan; kemasan; kertas kop surat;
kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; poster; prospektus; stiker;
voucher hadiah tercetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:22:01
540   EtiketJID2022051228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Happy Walk Building Unit UG#01, Jl. Suvarna Sutera Boulevard No.19, Wana Kerta,
Sindang Jaya, Kab. Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENTOSA PARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa 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
manajemen untuk real estate; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; sewa-guna real estat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:23:21
540   EtiketDID2022051229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU TOBA NO. 11 TAMAN BEVERLY, RT/RW. 003/003, KEL. BENCONGAN
INDAH, KEL. KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten

JIMMY HAKIM SO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI PATI MAS MAHKOTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit kering; Biskuit selai kacang; Bumbu siap saji; Emping

(kerupuk dari melinjo); Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk udang dengan rasa; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi
seduh; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Mangkok; Kue-kue; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan
dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue
kering.; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau
dari jepang latte; Mie; Mie Sagu; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Ocha / teh jepang; Roti kering; Roti kopi; Roti
pastry; Roti tawar manis; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan hidangan pasta; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman
coklat dengan susu berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); Tauco; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh
Tarik; Teh hijau jepang; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan
roti; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biskuit
asin; biskuit bawang; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit keju; biskuit malt; biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk
coklat; campuran untuk membuat teh chai; coklat; coklat panas; coklat pasta; es coklat; es kopi; es teh; gula; irisan kue [kue
kering]; kecap; kopi; kopi instan; krim-krim coklat; kue coklat; kue pai; kue pretzel; kue sus; kue, biskuit, kue kering; kue-kue
gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
tambahan rasa buah; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman yang terbuat dari teh; mugi-cha [teh barley panggang]; permen coklat; produk-produk kopi; puding roti; roti dan roti
bun; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti pita; roti*; royal jelly *; sagu; saos; saos tomat; saus coklat; saus salad; sediaan
minuman kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; snack bar berbasis granola; sohun; stik roti; tapioka; tapioka dan
sagu; teh; teh bubuk; teh chai; teh hijau bubuk; teh instan; teh jeruk nipis; teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; tepung; tepung beras; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung soba; tepung
tapioka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:24:36
540   EtiketDID2022051230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Gayam RT 001 RW 025 Kel. Rambigundam. Kec. Rambipuji. Jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68152

Gineka Puswati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEKE KOKA
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 belacu dicetak; kain cetak; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain ecoprint; kain goni; kain karung; kain

pashmina; kain shibori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:24:54
540   EtiketJID2022051231

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh No. 16-H, Bubutan,, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT Asian Bearindo Jaya
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60174, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABJ ASIAN BEARINDO JAYA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi untuk mengoperasikan komputer

server; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan
keamanan Internet; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi sampel;
Distributor alat pertanian; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Eceran dan
grosir mobil-mobil bekas; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor
barang / mesin industri; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor;
Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa ekspor
impor; Jasa grosir online; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa jual beli melalui internet /
online; 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 layanan agen pembelian perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan
untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa
untuk bisnis lain]; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan
asesoris telepon seluler; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara online;
Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan produk melalui
perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan
sepeda; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara
(sound system); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online);
Jasa peragaan produk; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun
eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi; Jasa
promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa
ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko grosir yang
menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan
rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa
pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif,
perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.;
Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok;
Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko
yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk
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membersihkan; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat;
Layanan dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan fungsi kantor
dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang disediakan
oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir
dan ritel perangkat keras logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen sumber daya manusia; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan
informasi tentangnya; Layanan pelelangan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan penempatan pesanan
untuk layanan pengiriman barang; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi
atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel online barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak
bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko
eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin
portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; 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; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas
material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan
susunan rak; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen spanduk iklan yang
berafiliasi dengan pemasaran; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran
dagang dan eksibisi; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran
untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan;
Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; 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.; Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Pengecer barang-barang; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan alat sablon botol manual;
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 grosir barang-barang;
Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
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 bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan
barang dan jasa; Perdagangan batu bara; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Presentasi barang dan
jasa; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk;
Promosi secara online pada jaringan komputer; Proses administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Ritel online; Saran organisasi bisnis; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Penjualan Lampu
LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko barang-barang grosir; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Toko helm dan aksesoris helm; Toko komputer dan aksesoris; Toko perangkat hardware; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko yang melayani penjualan mesin; 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-toko Grosir Elektronik; agensi ekspor dan impor; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi pasar; asa-jasa
pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian
organisasi amal; bantuan pemasaran; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; demonstrasi barang; demonstrasi
barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar,
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dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan
online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian
bisnis; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan
yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa distributor grosir untuk alas kaki;
jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau
grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau
aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk
kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau
grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa
grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk
persediaan alat tulis; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup
kepala; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan
produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa
manajemen database terkomputerisasi; jasa pelelangan; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan secara online; jasa
perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); 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 ritel; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian,
fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan,
peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau
penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data,
media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai,
pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu,
kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan
memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata
pelindung sinar matahari; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen untuk pihak lain; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; 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; kampanye pasar; kompilasi dan
penyediaan direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi
milis langsung; kompilasi statistik; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penilaian pasar; kontrol inventaris
terkomputerisasi; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan agen ekspor-
impor; layanan agen impor; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir
untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk sepeda; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan pemanas;
layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan promosi; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis
online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk
orang lain; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasaran; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen stok elektronik; layanan nasihat
dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran
produk; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
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strategis; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan
perdagangan elektronik; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan online; layanan periklanan yang
berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan perwakilan penjualan; layanan promosi di dalam toko; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel
disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko
pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk ear
phone; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan
ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan
ritel untuk tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan think
tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di
bidang manajemen proyek; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko
grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online
yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online
yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat
tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan
tutup kepala; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan
alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan bahan
bakar; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan
peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel
online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen penjualan; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen
proyek bisnis untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen stok terkomputerisasi; melakukan penelitian
dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan studi pasar
dan analisis pasar; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memasarkan barang
dan jasa orang lain; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan
kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang
komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
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bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan
bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang
yang akan dibeli; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan
informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi tentang produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran
di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara registri informasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan
materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk
anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik
di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur
kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; mengatur pameran dagang;
mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi perdagangan online; mengiklankan barang dan jasa vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; merchandising produk untuk orang lain; negosiasi kontrak
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pameran dagang;
pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar;
pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pencarian sponsor; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk
orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam
arti apapun); pengelolaan akun penjualan; pengendalian persediaan terkomputerisasi; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan;
pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penjualan eceran kendaraan bermotor dan
suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; 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;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan pasar barang
dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi
dan publisitas; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; perantara /
grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi
yang berhubungan dengannya; perdagangan batubara; perdagangan online; perencanaan bisnis strategis; perencanaan
perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; persiapan inventaris terkomputerisasi; pertanyaan bisnis; perwakilan, agen dan
mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk
orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi secara daring (online); publisitas,
layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar;
riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; sponsor promosi pameran dagang; strategi
media sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supplier;
toko; toko eceran; toko elektronik; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko-toko;
transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===
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Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:27:25
540   EtiketJID2022051232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. BELITANG NO. 35-1619 RT. 022 / RW. 006 KELURAHAN 20 ILIR D I,
KECAMATAN ILIR TIMUR I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30126

HARYANTO HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
Halaman 440 dari 917



Nama Merek : BEKO+ LAUNDRY & Lukisan
566 Arti Bahasa : BEKO+ LAUNDRY Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Hitam, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Mencuci boneka; cuci kering;

memberikan informasi terkait layanan pencucian; mencuci kain; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; mencuci
pakaian; mencuci tekstil; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; pembersihan dan perbaikan kulit; pencucian; pencucian
pakaian; penyediaan fasilitas binatu; perawatan, pembersihan dan perbaikan kulit; perbaikan dan perawatan barang kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:31:53
540   EtiketJID2022051233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Parents + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan pendidikan; Menyediakan basis data daring yang dapat

ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan pelatihan dan
tutorial secara online; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Penyelenggaraan
webinar ( seminar online); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik,
permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan
radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Publikasi elektronik yang menyediakan informasi
tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); fotografi; hiburan televisi;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang
memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; memberikan informasi online
yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengorganisir konvensi,
konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi
atau budaya; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan pelatihan; organisasi acara budaya
dan seni; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan perlengkapan sekolah untuk
anak-anak; penyelenggaraan acara hiburan langsung; produksi film, film video, program radio dan televisi; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:32:08
540   EtiketDID2022051234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Royal Orchid Villa Cipageran Blok D30, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40511
Kokom Komariah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; atasan [pakaian]; atasan untuk wanita; jilbab; pakaian; pakaian pria; pakaian wanita; sepatu; syal pashmina;

tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:35:18
540   EtiketDID2022051235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KATES RT. 012 RW. 006 DESA WANGKAL KEC. KREMBUNG KAB.
ANANG SISWANTO
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SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61275
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MULTI SUPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, Putih, kuning, kuning emas,  merah
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===POD vape; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis);

cerutu; kertas rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau rokok; tembakau
untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:37:34
540   EtiketDID2022051236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Krajan rt 003 rw 005 Desa Dasri Kecamatan Tegalsari
, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68485

PT. Zoya Angkasa Cipta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IT'SS MEE ZOYA AESTHETIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim flek (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Lotion jerawat; Make up remover gel; Make up

remover krim; Masker Wajah; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Scrub bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum
pencerah (kosmetik); Toner anti-penuaan; bubuk masker tubuh; deodoran tubuh; gel setelah matahari; krim anti penuaan; krim
anti-bintik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim kulit tabir surya; krim malam; krim pelembab; krim siang; lotion
untuk perawatan tubuh; pelembab dan pelembut kulit tubuh; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun wajah; scrub
kaki; scrub wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum mata; serum rambut; susu pembersih wajah; toner kulit; toner
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:37:39
540   EtiketDID2022051237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kenari, Kota Kuala Simpang
, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, 24475

Mulia Islami Amanda

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 :

: MIAAMANDA20
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:39:52
540   EtiketJID2022051238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Gandekan No. 15, RT/RW. 004/001, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta,
DI Yogyakarta, 55122

GERRY WILLIAM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Peach
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan

minuman; Jasa penyediaan minuman; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;
Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa
penyediaan minuman dengan boba; kafe; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar susu; layanan jus bar; layanan kedai
minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman
untuk konsumsi segera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:41:41
540   EtiketDID2022051239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU TOBA NO. 11 TAMAN BEVERLY, RT/RW. 003/003, KEL. BENCONGAN
INDAH, KEL. KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten

JIMMY HAKIM SO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI PATI MAS MAHKOTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air botolan; Air kelapa dalam kemasan; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minuman mengandung

oksigen; Air oksigen; Bahan dasar jus buah; Bubuk untuk minuman; Ekstrak ginseng untuk minuman; Jus sari buah-buahan;
Minuman air kelapa; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan
dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman buah-buahan
dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman instan berbahan
dasar kacang; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond;
Minuman sari kedelai; Minuman sari sayuran; Minuman serbat; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sekoteng; Sirup dan
sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air aerasi
dengan aroma jus buah-buahan; air kelapa [minuman]; air mineral; 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
soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; bubuk untuk membuat minuman; bubuk
untuk minuman berbuih; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; ekstrak ginseng untuk minuman
(bukan untuk keperluan medis); esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esensi untuk
membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus; konsentrat jus buah;
limun; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman beraroma; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai
bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman cincau; minuman dawet; minuman ekstrak sayuran;
minuman es agar-agar buah; minuman es buah; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman sari kacang; orange
squash (sirup); serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; sirup; sirup untuk limun; sirup untuk membuat limun;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie (sari sayuran); smoothie [minuman buah, buah yang
mendominasi]; smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum; soda pop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:41:46
540   EtiketDID2022051240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TIMOR BARU II NO. 75, RT/RW: 000/000, Gg.BUNTU, MEDAN TIMUR, KOTA
MEDAN SUMATERA UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara, 20231

JOHNIE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNION STATE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu

basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu
tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban
pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Rok Jeans; atasan [pakaian]; bra; kaos; lingerie;
pakaian; pakaian santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:41:55
540   EtiketDID2022051241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bubur jerami; furfural; pulp selulosa; selulosa; silika koloid; turunan selulosa [bahan kimia]; turunan selulosa eter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:42:16
540   EtiketJID2022051242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jendral Sudirman No. 22, Kel. Sambi, Kec. Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa
Timur, 64176

NOVAN SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NINETYNINE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NINETYNINE adalah Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : HItam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan eceran secara

online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan toko ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Penjualan pakaian,; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko
yang menjual pakaian; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui
internet / online; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; toko busana
muslim; toko hijab===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:42:49
540   EtiketDID2022051243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Kedoya Garden Raya No. 5, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520

KEVIN KUMALAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACTIV8
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Abadi
591 Uraian Warna : 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]; celana dalam [pakaian]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; gussets untuk
pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; kantong untuk pakaian; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum
rakyat [pakaian]; maillots [pakaian renang]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan
rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian
dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa; 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 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
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 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]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; topi
pesta [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:42:54
540   EtiketDID2022051244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. CITY RESORT TOWER ORCHID LT.15A/1 , CENGKARENG, JAKARTA
BARAT, DKI Jakarta

RANDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCARLETT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 23
510 Uraian Barang/Jasa : ===Benang; Benang Bordir; Benang jahit; Benang nilon; Benang pintal poliester; Benang poliester; Benang tisik; Benang

tukang (sebagai pembatas ukuran atau penanda suatu bangunan); Memintal benang dan benang sutera; benang (thread) dan
benang rajutan atau tenun (yarn) untuk keperluan tekstil; benang angora dan benang; benang angora untuk penggunaan
tekstil; benang berlapis karet untuk penggunaan tekstil; benang bordir dan benang; benang chenille; benang dan benang
campuran; benang dan benang campuran serat anorganik; benang dan benang dasar campuran; benang dan benang dasar
campuran rami; benang dan benang dasar campuran wol; benang dan benang dasar serat kimia; benang dan benang karet
tertutup untuk penggunaan tekstil; benang dan benang layar; benang dan benang lilin; benang dan benang pembuat sepatu;
benang dan benang rambut; benang dan benang rambut unta; benang dan benang serat regenerasi untuk penggunaan tekstil;
benang dan benang serat semi-sintetis [benang serat alami yang diolah secara kimia]; benang dan benang serat sintetis;
benang dan benang sintetis; benang dan benang sutera liar; benang dan benang tahan panas; benang dan benang untuk
keperluan tekstil; benang dan benang wol; benang dan benang wol bengkok; benang dari bahan plastik untuk penggunaan
tekstil; benang elastis dan benang untuk penggunaan tekstil; benang emas untuk penggunaan tekstil; benang fiberglass untuk
penggunaan tekstil; benang fiberglass, elastis, karet dan plastik untuk penggunaan tekstil; benang jahit dan benang; benang
jahit untuk penggunaan tekstil; benang kaca untuk penggunaan tekstil; benang karet untuk penggunaan tekstil; benang kasmir;
benang katun dan benang; benang katun twisted dan benang; benang katun untuk penggunaan tekstil; benang kertas untuk
penggunaan tekstil; benang linen dan benang; benang logam untuk bordir; benang memutar dan benang; benang perak untuk
penggunaan tekstil; benang pintal campuran dan benang; benang pintal dan benang; benang plastik dan benang untuk
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penggunaan tekstil; benang rajut; benang rami dan benang; benang rami memutar dan benang; benang rayon dan benang;
benang sabut dan benang; benang serat kaca dan benang untuk penggunaan tekstil; benang serat kimia dan benang untuk
penggunaan tekstil; benang serat logam untuk penggunaan tekstil; benang sutera dan benang; benang sutera dan benang
douppioni; benang sutera yang dipilin dan benang; benang sutra mentah; benang sutra pintal tangan dan benang; benang
sutra untuk penggunaan tekstil; benang tekstil; benang untuk rajutan tangan; benang untuk sulaman, penjahitan dan menjahit;
benang wol alpaca; benang wol alpaka bayi; benang wol dan benang; benang wol untuk penggunaan tekstil; benang wol
vicuña; benang yang terbuat dari katun pintal; benang*; buang benang dan benang katun; dasar sutra dicampur benang dan
benang; goni benang dan benang; kapas berputar; katun untuk penjemuran; pintal wol; sisa benang dan benang; sutra pintal;
wol untuk rajutan tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:43:57
540   EtiketJID2022051245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Parents + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi,

identifikasi, dan informasi keuangan; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diakses melalui situs web; hosting platform e-commerce di Internet; hosting situs web di Internet; jasa/layanan
platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang
menampilkan perangkat lunak komputer dan file audio; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:44:09
540   EtiketDID2022051246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KUSNAN NO. 36, KEL. KESENDEN, KEC. KEJAKSAN, Kota Cirebon, Jawa
Barat

SUSANTO

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 :

: PENTALION
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Brownies Coklat; Bumbu
instan bubuk; Emping (kerupuk dari melinjo); Es (air yang dibekukan); Es Konsumsi; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Jagung
goreng; Kakao; Kerupuk jagung; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue dari bahan beras; Macchiato
(minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); 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 penutup beku berupa air es dengan rasa;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan untuk sarapan
terbuat dari jagung; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman dengan bahan dasar coklat; Moccacino (minuman
yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli; Nasi Rames; Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Saus Pizza; Saus kari kuning asam; Saus sayuran asam; Teh Tarik; Teh latte; Teh lemon; acar manis
[bumbu]; asam [bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; beras ketan; biji wijen [bumbu]; biskuit; brondong jagung; brownies; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak;
bumbu opor; bumbu semur; bumbu taco; cabai kering [bumbu]; camilan jagung rasa keju; cokelat; coklat; corn curls [camilan
jagung kembung rasa rasa]; crepes; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; donat; ekstrak kopi; es krim; es krim,
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sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; garam; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; hamburger
[sandwich]; jagung, diolah; kari [rempah-rempah]; kecap; keripik tortilla jagung; kerupuk; kopi; kopi buatan; kue basah; kue
kering; kue tart; lada [bumbu]; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji berbahan dasar
beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; mayones; mie instan; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa
buah; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman teh boba; nasi bakar; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; pilus;
pizza; ragi, baking powder; rempah-rempah; roti*; rumput laut [bumbu]; saus cabai; saus ikan; saus kari; saus teriyaki; saus
tiram [sambal]; sereal siap saji; spaghetti; tapioka dan sagu; teh hijau; tepung Hunkwe; tepung dan olahan yang terbuat dari
sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung
jagung; tepung kentang; tepung kentang *; tepung tapioka; tepung*; wafel; wafer; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:47:27
540   EtiketDID2022051248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1602, No.2 Financial Building, No.111 Nancheng Section Guantai Road,
Nancheng street, Dongguan City, Guangdong Province, 523000

Dongguan Weaddu Technology Co.,Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEADDU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel USB untuk ponsel selular; Pengisi daya baterai  untuk telepon genggam; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk

komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; headphone in-ear; headset tanpa kabel untuk smartphone;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pengisi daya tanpa kabel; tempat
untuk telepon genggam; tutup pelindung untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:48:46
540   EtiketDID2022051249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1602, No.2 Financial Building, No.111 Nancheng Section Guantai Road,
Nancheng street, Dongguan City, Guangdong Province, 523000

Dongguan Weaddu Technology Co.,Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEADDU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dalam; baju ketat; bra; bra olahraga; bra perekat; bra tanpa strap; celana dalam; kostum renang dilengkapi

dengan bra cup; legging [celana panjang]; pakaian dalam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:48:49
540   EtiketDID2022051250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B17-18, CNDT AREA, GREEN CITY, CAU DIEN WARD, NAM TU LIEM DISTRICT,
HANOI

CASPER VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : CASPER + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin dapur, * listrik; mesin pencuci pakaian; mesin pencuci piring; pabrik untuk keperluan rumah tangga, selain tangan

dioperasikan; penekan anggur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:51:34
540   EtiketDID2022051251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pajajaran Gg II No. 07 Rt 002 Rw 004 Tamanbaru Banyuwangi
, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68416

Rodya Yuliani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Q-La Patchwork & Quilting Crafts
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tosca (#00a49d) dan Abu-abu (#737373)
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===ilustrasi; mencetak dalam sifat gambar; pola cetak untuk menjahit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:54:04
540   EtiketJID2022051252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedoya Center D1, Jl. Raya Perjuangan 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PT Ako Media Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GEEKZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Magenta; Lavender
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyediaan tenaga kerja; Keagenan tenaga kerja; Penempatan tenaga kerja; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan;

konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:54:11
540   EtiketDID2022051253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Pertokoan Glodok Jaya Ruko No. 34, Jl. Hayam Wuruk, Mangga Besar,
Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT NILOS KONVEYOR TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anna S.Si., M.Si.,
Jl. Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NILOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubu; Gelasan; Gim (Benang Emas); Jala Ikan; Kantong Karung; Karung plastik; Lembar terbang untuk tenda; PVC

Tarpaulin; Pembungkus botol dari jerami; Penaju; Plastik Net penutup tanaman/Anggrek; Serat alami; Serat kasar untuk
pertenunan; Serat nilon untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; Serat plastik untuk penggunaan tekstil untuk
kegunaan industri; Tali (bukan karet, tidak untuk raket atau peralatan musik); Tali Tambang; Tali penarik untuk mobil; Tali
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pengikat plastik; Tampar; Tarpolin; Tarub; Tenda bundar; Tutus (Tali Dari Bambu); Waring (karung untuk pertanian); amplop
tekstil untuk kemasan; awning dari bahan sintetis; awning dari kain; awning dari plastik; awning dari tekstil; awning dari tekstil
atau bahan sintetis; awning untuk kapal; awning untuk tenda; awning, bukan dari logam; bahan bantalan dan isian, bukan dari
karet, plastik, kertas atau karton; bahan bantalan, bantalan dan isian, kecuali kertas, kardus, karet atau plastik; bahan
bantalan, bukan dari karet, plastik, kertas atau karton; bahan kapas untuk pakaian; bahan pembungkus [bantalan, isian],
bukan dari karet, plastik, kertas atau kardus; bahan tekstil berserat mentah dan penggantinya; bantalan kapas dan isian untuk
kantung tidur; batting poliester; benang baling; benang pengikat, bukan dari logam; benang pengikat, bukan dari logam, untuk
keperluan pertanian; benang sutera; benang untuk jaring; benang yang digosok dengan lilin; benang yang terbuat dari kertas;
benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; bulu babi *; bulu babi, bukan untuk pembuatan kuas; bulu
binatang untuk keperluan isian dan bantalan; bulu halus [bulu]; bulu halus yang digunakan sebagai isian; bulu hewan kasar;
bulu kuda, bukan untuk pembuatan kuas; bulu untuk mengisi jok; bulu untuk tempat tidur; bundel benang pengikat; eiderdown;
filamen tekstil; garis nilon untuk pemangkas gulma; gasket berserat untuk kapal; gendongan, bukan dari logam, untuk
memuat; goni membungkus untuk tanaman; gumpalan bukan dari karet, kertas atau plastik untuk bantalan dan isian;
gumpalan sutra; gumpalan untuk bantalan dan isian jok; gumpalan untuk penyaringan; gumpalan wol; gumpalan[isian]; ikatan
plastik untuk penggunaan rumah atau kebun; ikatan plastik untuk penggunaan taman; jala-jala; jaring; jaring elastis untuk
produk daging; jaring ikan; jaring ikan untuk komersial; jaring kamuflase untuk penggunaan radar; jaring kamuflase untuk
penggunaan visual; jaring kamuflase yang digunakan dalam berburu; jaring pencegahan jatuhan batu; jaring pencegahan
jatuhan batu dari tekstil; jaring plastik poliester untuk barang kemasan; jaring rami; jaring serat kaca; jaring serat kimia; jaring
sutra; jaring untuk kamuflase; jaring untuk komersial; jaring untuk makanan hewan; jaringan; jerami untuk isian jok; jerat
[jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari logam; kaca depan plastik untuk digunakan di lapangan tenis;
kain besar untuk melindungi dari debu; kain brattice; kain dan jaring poliester yang digunakan untuk menyimpan mainan dan
barang-barang rumah tangga lainnya; kain dasar; kain kantong surat; kain pelindung kertas; kain pelindung tekstil; kain sling
kargo; kain terpal; kain vinil dasar; kanopi dari bahan tekstil atau sintetis; kanopi kanvas; kantong kain jala yang dilapisi plastik
untuk menanam tanaman dan pohon; kantong mayat; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet
saat tidak digunakan; kantong pukat; kantong tekstil untuk kemasan; kanvas pembungkus untuk tanaman; kanvas untuk layar;
kapas mentah; kapas tow; kapok; karung beras; karung bivak menjadi tempat berteduh; karung untuk pengangkutan dan
penyimpanan bahan dalam jumlah besar; kelambu; kelambu, bukan dari logam atau asbes; kepompong; kerai jerami Jepang
(yoshizu); keramba jaring apung; kertas kain pelindung  [bahan seniman]; laso; layar; layar laut; layar untuk kapal pesiar; layar
untuk katamaran; layar untuk papan layar; layar untuk ski layar; lembaran kapas untuk digunakan dalam pakaian; lembaran
kapas untuk digunakan dalam selimut; lembaran kapas untuk kasur; liber; limbah kapas; limbah kapas [gumpalan] untuk
bantalan dan isian; linen mentah [rami]; liner longgar dari vinil fleksibel untuk kolam air panas, kolam renang, kolam, spa, dan
tangki industri [dalam sifat terpal]; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri  [sama seperti terpal]; liner pelindung
dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti terpal]; linter; marquee [tenda];
paranet; payung penahan sinar matahari untuk rumah dari tektile; pelindung liner longgar untuk area muatan kendaraan [sama
seperti terpal]; pelster tangga untuk kerai Venesia; pembungkus jerami untuk botol; pena bersih untuk budidaya ikan; pengikat
plastik untuk digunakan di rumah; pengikat rami; pengikat tow; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar;
penutup kolam renang, longgar; penutup longgar seperti terpal untuk kendaraan; penutup longgar untuk kapal dan kendaraan
laut; penutup spa, longgar; penutup untuk kamuflase; penutup untuk kapal, longgar; pita pembungkus atau pengikat, bukan
dari logam; rafia; rambut alpaca; rambut anjing rakun; rambut hewan; rambut hewan tiruan untuk keperluan isian dan bantalan;
rambut kambing angora; rambut kelinci; rambut kuda*; rambut ternak; rambut unta; rami; rumput esparto; rumput laut untuk
isian; rumput untuk pelapis; sanada-himo (tali tambang dari Jepang); schappe [limbah sutra mentah]; serat akrilik; serat bambu
untuk penggunaan tekstil; serat benang; serat flax mentah; serat hewani; serat isian poliester; serat kaca untuk penggunaan
tekstil; serat kapas; serat karbon untuk penggunaan tekstil; serat kelapa; serat kimia untuk penggunaan tekstil; serat logam
untuk penggunaan tekstil; serat nilon untuk penggunaan tekstil; serat pengisi; serat plastik untuk penggunaan tekstil; serat
poliester pintal untuk penggunaan tekstil; serat poliester untuk kain penyeka; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat
polimer bukan tenunan untuk penggunaan tekstil; serat rafia; serat rafia mentah; serat rami; serat rami mentah; serat semi-
sintetis untuk penggunaan tekstil; serat silika vitreous untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; serat
sisal; serat sisal mentah; serat staple; serat sutra; serat tekstil; serat tekstil mentah; serat untuk pembuatan usus untuk raket;
serat viscose silica untuk penggunaan tekstil; serat yute mentah; serbuk gergaji; serutan kayu; serutan kayu untuk isian; sisal;
sling, bukan dari logam, untuk menangani beban; string untuk pengepakan; strip untuk mengikat tanaman merambat; sutra
mentah; tali; tali berpilin; tali bungee; tali cemeti; tali dan benang; tali dipilin; tali dipilin dan benang yang terbuat dari serat
tekstil alami atau buatan, kertas atau plastik; tali dipilin macramé; tali dipilin parasut; tali dipilin terbuat dari rami; tali dipilin
terbuat dari serat tekstil; tali dipilin untuk menggantung gambar; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali jangkar; tali jerami;
tali kaku; tali makramé; tali menggantung pakaian; tali nilon untuk menangani beban; tali nilon untuk menangani beban yang
dilengkapi pengencang kait dan loop; tali nilon untuk mengamankan beban; tali non-listrik, bukan dari logam; tali pegangan
tangga; tali penambat non logam, tali layar; tali penarik nilon; tali pengangkat muatan, bukan dari logam; tali pengepakan; tali
pengikat cepat lepas yang terbuat dari bahan tekstil sintetik; tali pengikat nilon; tali pengikat ratchet yang terbuat dari bahan
tekstil sintetik; tali pengikat yang terbuat dari bahan tekstil sintetis; tali pengikat, bukan dari logam; tali penyangga nilon untuk
memegang pohon yang ditanam dalam posisi tegak; tali penyangga, bukan dari logam, untuk menangani  beban; tali
polypropylene untuk mengamankan bundel; tali polypropylene untuk mengamankan bundel besar; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali terpal terbuat dari bahan tekstil sintetis; tali tow; tali tow terbuat dari bahan tekstil sintetis; tali
tow untuk mobil; tali untuk digunakan dalam mainan hewan peliharaan; tali untuk penggunaan di laut; tali untuk tali-temali; tali
untuk tenda; tali, bukan dari logam; tali, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali, bukan dari logam, untuk
mengamankan bundel; tali-temali, bukan dari logam; tangga tali; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan; tas binatu; tas
cucian; tas goni untuk transportasi dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; tas goni untuk transportasi dan penyimpanan
material dalam jumlah besar; tas hadiah dari kain; tas hadiah tekstil untuk wine; tas irigasi untuk menyiram pohon; tas jaring
untuk mencuci laundry; tas jaring untuk mencuci lingerie; tas jaring untuk penyimpanan; tas kain khusus diadaptasi untuk
penyimpanan popok; tas kain serbaguna; tas kain untuk binatu; tas kain untuk mengamankan barang berharga; tas kain untuk
penyimpanan; tas kain untuk transportasi dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; tas kanvas untuk binatu; tas kanvas
untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; tas kanvas untuk penyimpanan; tas katun untuk
pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; tas penyimpanan mainan; tas penyimpanan untuk memegang
mayat sebelum dikremasi; tas penyimpanan untuk tenda yang terbuat dari bahan tekstil; tas penyimpanan untuk tiang tenda;
tas penyimpanan yang terbuat dari nilon dan kanvas untuk aksesori penyedot debu; tas penyimpanan yang terbuat dari
polietilen untuk bahan dalam jumlah besar; tas sepatu untuk penyimpanan; tas serat kimia untuk transportasi dan
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penyimpanan bahan dalam jumlah besar; tas silase; tas surat; tas tekstil untuk kemasan; tas tekstil untuk kemasan barang
dagangan; tas untuk keperluan penyimpanan; tas untuk mencuci kaus kaki; tas untuk mengumpulkan dan mencuci yang
terbuat dari resin poliuretan untuk linen yang terkontaminasi; tekstil berserat mentah; tekstil kanopi; tempat penampungan
bivak; tempat tidur gantung; tenda *; tenda [awning] untuk karavan; tenda [awning] untuk kendaraan; tenda dan terpal; tenda
terbang; tenda terbuat dari bahan tekstil; tenda untuk berkemah; tenda untuk digunakan dalam memancing; tenda untuk
jendela dan penahan sinar matahari dari tekstile; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan terpal; tenda, bukan untuk
berkemah; terpal; terpal longgar untuk melapisi area kargo kendaraan; terpal plastik serbaguna; terpal plastik untuk digunakan
sebagai kain lap; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik; terpal untuk kapal; terpal, bukan untuk kapal; terpal, longgar,
untuk mesin listrik; terpal, tidak untuk digunakan dengan kendaraan; tirai luar dari tekstil; tow; wadah pengemasan industri
tekstil; wol [bahan mentah]; wol alpaka mentah; wol bulu; wol hasil cukur; wol jok [isian]; wol kayu; wol mentah atau olahan;
wol olahan; wol vicuña mentah; wol yang digaruk; wol yang disisir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:55:29
540   EtiketD222022051254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HYARTA RESIDENCE B.12, TEGALWARAS, RT/RW 006/029, SARIHARJO,
NGAGLIK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

 NATALIA NIKOLAEVNA BOIKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAFAS 1
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hijau, Merah, Cokelat, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===vitamin dan obat untuk burung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:56:59
540   EtiketJID2022051256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh No. 16-H, Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur
60174, Jawa Timur

PT Asian Bearindo Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLT ASIAN BELTINDO JAYA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi untuk mengoperasikan komputer

server; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan
keamanan Internet; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi sampel;
Distributor alat pertanian; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Eceran dan
grosir mobil-mobil bekas; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor
barang / mesin industri; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor;
Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa ekspor
impor; Jasa grosir online; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa jual beli melalui internet /
online; 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 layanan agen pembelian perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan
untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
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pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa
untuk bisnis lain]; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan
asesoris telepon seluler; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara online;
Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan produk melalui
perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan
sepeda; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara
(sound system); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online);
Jasa peragaan produk; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun
eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi; Jasa
promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa
ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko grosir yang
menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan
rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa
pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif,
perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.;
Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok;
Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko
yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat;
Layanan dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan fungsi kantor
dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang disediakan
oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir
dan ritel perangkat keras logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen sumber daya manusia; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan
informasi tentangnya; Layanan pelelangan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan penempatan pesanan
untuk layanan pengiriman barang; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi
atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel online barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak
bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko
eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin
portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan
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layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang
olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas
material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan
susunan rak; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen spanduk iklan yang
berafiliasi dengan pemasaran; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran
dagang dan eksibisi; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran
untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan;
Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; 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.; Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Pengecer barang-barang; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan alat sablon botol manual;
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 grosir barang-barang;
Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
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 bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan
barang dan jasa; Perdagangan batu bara; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Presentasi barang dan
jasa; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk;
Promosi secara online pada jaringan komputer; Proses administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Ritel online; Saran organisasi bisnis; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Penjualan Lampu
LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko barang-barang grosir; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Toko helm dan aksesoris helm; Toko komputer dan aksesoris; Toko perangkat hardware; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko yang melayani penjualan mesin; 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-toko Grosir Elektronik; agensi ekspor dan impor; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi pasar; asa-jasa
pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian
organisasi amal; bantuan pemasaran; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; demonstrasi barang; demonstrasi
barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar,
dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan
online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian
bisnis; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan
yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa distributor grosir untuk alas kaki;
jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau
grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau
aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk
kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau
grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa
grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk
persediaan alat tulis; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup
kepala; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan
produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa
manajemen database terkomputerisasi; jasa pelelangan; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan secara online; jasa
perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); 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 ritel; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian,
fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan,
peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau
penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data,
media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
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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 toko besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen untuk pihak lain; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; 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; kampanye pasar; kompilasi dan
penyediaan direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi
milis langsung; kompilasi statistik; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penilaian pasar; kontrol inventaris
terkomputerisasi; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan agen ekspor-
impor; layanan agen impor; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir
untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk sepeda; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan pemanas;
layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan promosi; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis
online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk
orang lain; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasaran; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen stok elektronik; layanan nasihat
dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran
produk; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan
perdagangan elektronik; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan online; layanan periklanan yang
berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan perwakilan penjualan; layanan promosi di dalam toko; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel
disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko
pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk ear
phone; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan
ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan
ritel untuk tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan think
tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di
bidang manajemen proyek; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko
grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online
yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online
yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online
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yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat
tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan
tutup kepala; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan
alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan bahan
bakar; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan
peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel
online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen penjualan; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen
proyek bisnis untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen stok terkomputerisasi; melakukan penelitian
dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan studi pasar
dan analisis pasar; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memasarkan barang
dan jasa orang lain; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan
kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang
komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan
bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang
yang akan dibeli; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan
informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi tentang produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran
di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara registri informasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan
materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk
anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik
di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur
kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; mengatur pameran dagang;
mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi perdagangan online; mengiklankan barang dan jasa vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; merchandising produk untuk orang lain; negosiasi kontrak
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pameran dagang;
pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar;
pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pencarian sponsor; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
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penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk
orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam
arti apapun); pengelolaan akun penjualan; pengendalian persediaan terkomputerisasi; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan;
pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penjualan eceran kendaraan bermotor dan
suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; 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;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan pasar barang
dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi
dan publisitas; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; perantara /
grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi
yang berhubungan dengannya; perdagangan batubara; perdagangan online; perencanaan bisnis strategis; perencanaan
perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; persiapan inventaris terkomputerisasi; pertanyaan bisnis; perwakilan, agen dan
mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk
orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi secara daring (online); publisitas,
layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar;
riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; sponsor promosi pameran dagang; strategi
media sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supplier;
toko; toko eceran; toko elektronik; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko-toko;
transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===
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Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Tas goodie dari kertas atau plastik; bahan kemasan karton; bahan kemasan

terbuat dari karton; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; bungkus kado plastik; kantong [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong hadiah
kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pembungkus;
kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kemasan wadah kertas atau karton; kertas beras *;
kertas karton take-out untuk makanan; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan pengemasan;
kotak karton untuk kemasan industri; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; pengemasan wadah
kardus; pita perekat untuk kertas karton; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tatakan karton; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah yang terbuat dari karton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:58:55
540   EtiketDID2022051258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Azalea VI Blok A-11/8, RT.003 RW.004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TEGUH HARTOYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOPAV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Kuning, Hijau, Merah Muda,Ungu, Biru, Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; Pipa rokok;

cerutu; kotak rokok; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok yang
mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 11:59:56
540   EtiketDID2022051259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAPAS KRAMPUNG NOMOR 116-A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60133
PT. Neo Sarana Medika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Neomed Disinfektan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba

guna; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:01:23
540   EtiketDID2022051260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PUP Sektor V Blok N 15/2, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Yuli Haryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUMiNTU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengencer cat untuk pelapis anti-grafiti; tinner untuk cat dasar; tinta cetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:01:26
540   EtiketDID2022051261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AD PREMIER BUILDING JL. TB. SIMATUPANG NO. 5  JAKARTA SELATAN, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. EKIWI KONEKSI PERDAGANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LARECHE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===serum anti-penuaan untuk wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:02:24
540   EtiketDID2022051262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Kelapa Raya No. 1, Rt. 002 Rw. 010, Utan Kayu Selatan, Matraman,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120

AGUSTINUS TONG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP 1 dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penanda buku; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku

tulis dan kertas tulis; Buku-buku nota yang dapat direkatkan; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Karton manila;
Kartu nama; Kertas Sembahyang; Kertas filter; Kotak dari kardus atau kertas; Map [alat tulis menulis]; Pelubang kertas; Peta;
Pulpen; Selotip timbal ganda; Tinta isi ulang pulpen; alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat untuk kesenian;
album; almanak; amplop; atlas; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; baki surat; bantalan stempel; barang-barang
cetakan; brosur yang dicetak; buku agenda; buku alamat; buku catatan; buku cerita; buku gambar; buku harian; buku komik;
buku kwitansi; buku nomor telepon; buku penerimaan kas; buku tamu; buku tulis; buku-buku telepon dan alamat; busur derajat
untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; cairan koreksi untuk dokumen; cairan koreksi untuk mengetik [keperluan
kantor]; cat air; diagram; film plastik perekat untuk kemasan; folder untuk surat; formulir, dicetak; foto-foto; gulungan kertas
untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; isi ulang tinta pena; kartu pos; kartu ucapan selamat; kartu undangan;
kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gambar; kertas karbon; kertas komputer; kertas pembungkus makanan; kertas stensil
[kertas stensil]; kertas toilet; klip surat; klise-klise; kotak pensil; krayon; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk melukis;
label kertas berperekat; label perekat (alat tulis); lem untuk keperluan alat tulis; lukisan; majalah; mata pena; mesin tulis jenis
kantor; mesin tulis manual dan elektrik; ornamen [patung] terbuat dari kertas; paku payung; palet untuk pelukis; pamflet; papan
nama dari kertas atau karton; papan tulis; pastel minyak; patung-patung dari bubur kertas; pelubang kertas [keperluan kantor];
pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pembuka surat; pembuka surat dari logam mulia; penghapus papan tulis; penjepit
kertas; pensil; pensil batu tulis; pensil gambar; penulisan cek kantor dan mesin ukiran; perforator kantor; pita kertas untuk
mesin hitung; pita perekat untuk kertas karton; plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; portofolio dokumen [alat
tulis]; portofolio jenis alat tulis; potret; rautan; rautan pensil; sampul buku; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis
atau keperluan rumah tangga; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; tempat alas kartu; tempat
kartu yang diputar; tissue kertas kering; tongkat tulis kapur tulis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:02:42
540   EtiketDID2022051263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Krajan RT 02 RW 02 Desa Ledokombo Kec. Ledokombo Kab. Jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68196

MUHAMMAT QUFARON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Awas Baper bakso goreng pedas renyah
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 goreng; bakso ikan; bakso ikan yang digoreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:02:59
540   EtiketDID2022051264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B17-18, CNDT AREA, GREEN CITY, CAU DIEN WARD, NAM TU LIEM DISTRICT,
HANOI

CASPER VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

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 :

: CASPER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 11
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengering pakaian; aparatur pengeringan; cooktops listrik; kompor induksi; penanak nasi listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:03:41
540   EtiketDID2022051265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok E.5 T No.44 RT/RW 005/017 Pluit, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14450

Hadiyanto Suhalim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUDA API
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; briket arang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:04:05
540   EtiketJID2022051266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE SUMMIT APT. TOWER ALPEN II/17A, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RUTH MELISA DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAKTULUANG & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; Desain dan pengembangan program komputer untuk

telepon genggam; Desain situs web; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait piranti lunak
komputer; 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 perencanaan
dan konstruksi situs web; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah,
memposting, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten;
Konsultasi desain sistem komputer; 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 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; Menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi, dan berbagi video; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi
dengan komputer melalui jaringan
komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
memproses pembayaran elektronik; Pemeliharaan situs web; Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data elektronik dan file data; 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; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan,
evaluasi atau pengujian yang berkaitan dengan resin sintetik; Penyediaan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk
posting dan berbagi ulasan, survei serta penilaian yang berkaitan dengan hiburan, seni dan acara budaya, konser, pertunjukan
langsung, kompetisi, pameran, festival dan eksibisi; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait
dengan kegiatan-kegiatan anak; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; 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,
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semua di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; 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 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 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; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman
web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan konstruksi homepage dan situs web;
desain dan pembuatan homepage dan halaman Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman web; desain dan
pembuatan homepage dan situs web; desain dan pengembangan database komputer; desain dan pengembangan halaman
web; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan pengembangan jaringan komputer nirkabel; desain dan
pengembangan kartu ucapan elektronik [e-card]; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan
pengembangan perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak realitas virtual/maya (virtual reality); desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk
kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk konversi
data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer; desain
dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
kontrol proses; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-
bisnis; 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 pengoperasian untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan
pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan cepat; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan pengembangan periferal komputer; desain dan
pengembangan produk konsumen; desain dan pengembangan produk multimedia; desain dan pengembangan program basis
data komputer; desain dan pengembangan program komputer; desain dan pengembangan sistem entri data; desain dan
pengembangan sistem navigasi dan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan pengembangan sistem output data;
desain dan pengembangan sistem tampilan data; desain dan pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan,
tampilan dan penyimpanan; desain firmware komputer; desain grafis komputer; desain ilustrasi grafis; desain industri dan seni
grafis; desain kartu bisnis; desain perangkat lunak basis data komputer; desain perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan terminal swalayan; desain perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain program komputer;
desain, instalasi, pemeliharaan dan pembaharuan perangkat lunak komputer  untuk mengolah data; digitalisasi dokumen
[pemindaian]; digitalisasi gambar; digitalisasi suara dan gambar; enkripsi data dan layanan decoding; hosting aplikasi
multimedia dan interaktif; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting data, file, aplikasi, dan informasi
yang terkomputerisasi; hosting database komputer; hosting fasilitas online untuk melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas
web on-line untuk orang lain untuk melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting halaman
web khusus; hosting hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting konten digital di Internet; hosting
konten hiburan multimedia; hosting konten pendidikan multimedia; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan
pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting platform di Internet; hosting platform e-commerce di Internet;
hosting portal web; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; hosting ruang memori
untuk situs web; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan
hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; hosting weblog
[blog]; implementasi program komputer di jaringan; jasa desain merek; 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 juru gambar dalam
sifat gambar teknis; jasa konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan perangkat keras komputer dan
sistem perangkat lunak; jasa penelitian dan pengembangan di bidang makanan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang
suplemen gizi; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan
buatan (artificial intelligence); jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat keras dan lunak komputer;
jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyediaan
komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); 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; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam konferensi telekonferensi dan video, audio, dan web; konsultasi di bidang analisis sistem komputer;
konsultasi di bidang desain fashion; konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang efisiensi
energi; konsultasi di bidang integrasi sistem komputer; konsultasi di bidang penghematan energi; konsultasi terkait dengan
desain halaman web; konsultasi terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program
basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program komputer; konsultasi yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan desain
halaman muka dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs internet; konsultasi yang
berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web;
konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan homepage dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
konsultasi yang berkaitan dengan pemulihan data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian teknis di bidang
makanan dan minuman; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; konversi data atau
dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data informasi elektronik; konversi gambar dari fisik ke media elektronik;
konversi lintas platform dari konten digital ke bentuk lain dari konten digital; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu
website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan
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dukungan teknis, yaitu, pelacakan, pelaporan, dan pemantauan kinerja perangkat keras, peralatan dan perangkat lunak
konferensi video; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak
komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh,
orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem
pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan periferal komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan konsultasi di bidang pemeliharaan keamanan dan integritas basis data; layanan konsultasi
di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat lunak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain,
pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
pemrograman komputer untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); membangun dan
memelihara situs web; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara halaman web khusus; membuat
dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan memelihara situs web untuk
telepon seluler; membuat dan memelihara weblog untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs
web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; mendesain
pakaian; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi
(share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan
fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi,
pengalaman dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem
komputer, aplikasi, arsitektur dan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan
perangkat lunak komputer; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi, menerima, mengunduh,
menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra,
data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk memungkinkan penyedia konten melacak konten multimedia; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan game komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan materi pendidikan online; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan permainan video; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk
berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; menyediakan perangkat lunak untuk mengaudit mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan
transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data terkait; 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; peberian informasi
teknis di bidang analisis keamanan jaringan komputer dari pengumpulan data yang besar; pembuatan dan desain halaman
web untuk orang lain; pembuatan dan pemeliharaan situs Internet; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk
pemrosesan data; pembuatan program komputer; pembuatan program kontrol untuk pengukuran otomatis, perakitan,
penyesuaian dan visualisasi terkait; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, desain, pengembangan,
dan pemeliharaan situs web; pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat
lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemindaian gambar [konversi dari fisik ke media elektronik]; pemrograman
aplikasi multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman perangkat lunak permainan komputer; pemrograman
perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen persediaan; pemrograman
perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web;
pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce;
pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang
obrolan, saluran obrolan dan forum Internet; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman video game;
pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma, dan perangkat lunak untuk memproses sinyal telekomunikasi
dan navigasi; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengembangan perangkat lunak komputer
untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; pengembangan perangkat lunak periklanan/pemasaran untuk
terminal seluler; pengembangan perangkat lunak video game; pengembangan platform komputer; pengembangan program
komputer dan perangkat lunak permainan komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan 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;
penyewaan server basis data kepada pihak ketiga; penyimpanan data elektronik dan layanan cadangan data; penyimpanan
elektronik dari konten media hiburan; watermarking digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:04:12
540   EtiketDID2022051266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Krajan rt.001 rw.007 desabalung lor kec.balung kab.jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68161

Wilda faiqotul himmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FanaFa Ora Ruet Tinggal Seduh "Minuman Sehat Instan" dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, kuning, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seduhan dari rempah-rempah; rempah-rempah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan

rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:06:22
540   EtiketDID2022051268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lebak Indah Town House No. 66, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60134

CHEN, ZIHAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erlin Hermawan SM
Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar -
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOKEYO STYLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran iridium; Jam tangan untuk pria; 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; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; anting-anting; anting-anting hoop; ban jam
tangan dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam tangan dari plastik; batu imitasi untuk membuat perhiasan; bros
[perhiasan]; cincin [perhiasan]; emas imitasi; gelang; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia
[perhiasan]; iridium; jam tangan untuk wanita; jam tangan yang berisi permainan elektronik; jam tangan yang terbuat dari
logam mulia atau dilapisi dengannya; jepit jam; jet imitasi (perhiasan); kaca jam tangan; kalung [perhiasan]; kantong perhiasan
yang pas; kolom trofi dari logam mulia; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan
pembuatan jam; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kronograf (jam pembuatan jam);
lempeng jam; liontin (perhiasan); logam mulia batangan; logam mulia yang tidak ditempa; menonton dan jam mata air; monitari
uang koin yang ditentulan untuk tujuan pengumpulan; mutiara imitasi; ornamen natal [patung] dari logam mulia, selain
ornamen pohon; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan; perhiasan;
perhiasan gading; piala dilapisi dengan logam mulia; piala logam mulia; pin topi dari logam mulia; pin topi, bukan dari logam
mulia; rantai jam tangan; rantai untuk arloji saku; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:07:40
540   EtiketJID2022051269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 12 D, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. INDIGO DIGITAL MEDIA

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 :

: MATA INDIGO dan LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, 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; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi,
distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten
hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan, 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 pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan,
dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Konten buatan pengguna
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dan strategi periklanan online; 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 yaitu menyediakan podcast di bidang denim; Layanan hiburan yaitu
menyediakan podcast di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini di industri tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast di bidang mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast video di bidang denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini
di industri tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast video di bidang tekstil; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan hiburan konten dan pengalaman interaktif realitas virtual,
augmented reality, dan realitas campuran; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; 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 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; Penerbitan elektronik online
mengenai konten media sosial; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web;
Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; 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 pasca produksi konten hiburan multimedia; acara talkshow (hiburan);
jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; 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/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara
hiburan; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; menyediakan hiburan melalui
video podcast di bidang olah raga; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program
radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; 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; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; 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; 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 konten
digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau
berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi podcast; produksi podcast video; 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; publikasi konten editorial situs
yang dapat diakses melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:07:48
540   EtiketDID2022051270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Kedoya Garden Raya No. 5, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520

KEVIN KUMALAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACTIV8
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Abadi
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Hamburger sandwiches; Intip goreng (makanan berbahan dasar

beras); Keju gembung [camilan jagung]; Keripik camilan sereal; Kue Choco Chip; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Engkak
Medok; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Klepon; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue
Onde; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putu; Kue Semprit keju; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Tenteng; Kue kering
Perancis; Kue-kue; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dengan bahan dasar terigu;
makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup; Makanan penutup terbuat dari cokelat;
Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan
ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan
ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar
tepung terigu; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan
ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari
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sereal atau gandum; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang
mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Pati termasuk pati yang
dimodifikasi untuk makanan; Puding (makanan penutup); Roti Srikaya Panggang; Roti bun dengan selai; Roti kelapa; Roti
kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Snack Bar (Makanan); bola keju
gembung [camilan jagung]; burger keju [sandwich]; cakwe/cakue; camilan granola; camilan jagung gembung; camilan jagung
kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; custard
[makanan penutup panggang]; gula-gula untuk makanan; hamburger [sandwich]; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan
yang berhubungan dengan makanan; keripik camilan sereal instan; kue almond; kue beras; kue bola; kue bulan; kue gandum;
kue kastangel; kue kering beku; kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue potong; kue putri salju; kue tar
raspberry; kue untuk makanan ringan; kulit pastry puff (roti); makanan beku terutama terdiri dari pasta; 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 sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan
berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni [kue kering]; produk daging
berupa burger [sandwich]; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; roti berlapis keju
dan telur; roti goreng; roti kukus; roti*; sandwich burger sayuran; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; snack bar
berbasis muesli; stik roti; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung kentang untuk
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:10:05
540   EtiketDID2022051272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Susu kedelai;

minyak bekatul; minyak bekatul padi untuk keperluan kuliner; minyak bekatul untuk makanan; pengganti susu, khususnya susu
beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; susu almond; susu beras untuk digunakan
sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu kedelai; susu rami untuk digunakan sebagai
pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:11:42
540   EtiketDID2022051273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza 89 Lantai 12 Kav X7. Jalan H.R Rasuna Said No. 6, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT. STUDIO SHOH ENTERTAINMENT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GGUDA PEMIMPI KECIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Nila, Ungu dan 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;
Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; 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;
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Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang
dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging;
Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian
[pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top,
kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket,
ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat;
Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari
bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; 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; bagian depan kemeja; 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
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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; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian bisnis];
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; kaos/kemeja yang
menyerap keringat; kaus [pakaian]; 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]; 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; 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; 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)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:12:02
540   EtiketJID2022051274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lautze No. 103-105, RT. 11 RW. 3, Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar,
Jakarta Pusat 10740, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Asian Bearindo Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABS ASIAN BEARINDO SEJAHTERA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi untuk mengoperasikan komputer

server; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan
keamanan Internet; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi sampel;
Distributor alat pertanian; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Eceran dan
grosir mobil-mobil bekas; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor
barang / mesin industri; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor;
Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa ekspor
impor; Jasa grosir online; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa jual beli melalui internet /
online; 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 layanan agen pembelian perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan
untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa
untuk bisnis lain]; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan
asesoris telepon seluler; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara online;
Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan produk melalui
perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan
sepeda; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara
(sound system); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online);
Jasa peragaan produk; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun
eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi; Jasa
promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa
ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko grosir yang
menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan
rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa
pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif,
perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.;
Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok;
Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko
yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
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penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat;
Layanan dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan fungsi kantor
dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang disediakan
oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir
dan ritel perangkat keras logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen sumber daya manusia; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan
informasi tentangnya; Layanan pelelangan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan penempatan pesanan
untuk layanan pengiriman barang; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi
atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel online barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak
bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko
eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin
portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; 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; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas
material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan
susunan rak; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen spanduk iklan yang
berafiliasi dengan pemasaran; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran
dagang dan eksibisi; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran
untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan;
Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; 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.; Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Pengecer barang-barang; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan alat sablon botol manual;
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 grosir barang-barang;
Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
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 bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan
barang dan jasa; Perdagangan batu bara; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Presentasi barang dan
jasa; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk;
Promosi secara online pada jaringan komputer; Proses administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Ritel online; Saran organisasi bisnis; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Penjualan Lampu
LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko barang-barang grosir; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Toko helm dan aksesoris helm; Toko komputer dan aksesoris; Toko perangkat hardware; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual antara lain: baterai
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telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung;
Toko-toko Grosir Elektronik; agensi ekspor dan impor; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi pasar; asa-jasa
pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian
organisasi amal; bantuan pemasaran; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; demonstrasi barang; demonstrasi
barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar,
dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan
online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian
bisnis; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan
yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa distributor grosir untuk alas kaki;
jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau
grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau
aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk
kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau
grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa
grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk
persediaan alat tulis; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup
kepala; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan
produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa
manajemen database terkomputerisasi; jasa pelelangan; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan secara online; jasa
perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); 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 ritel; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian,
fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan,
peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau
penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data,
media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai,
pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu,
kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan
memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata
pelindung sinar matahari; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen untuk pihak lain; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; 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; kampanye pasar; kompilasi dan
penyediaan direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi
milis langsung; kompilasi statistik; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penilaian pasar; kontrol inventaris
terkomputerisasi; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan agen ekspor-
impor; layanan agen impor; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir
untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk sepeda; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan pemanas;
layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan promosi; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis
online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk
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orang lain; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasaran; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen stok elektronik; layanan nasihat
dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran
produk; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan
perdagangan elektronik; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan online; layanan periklanan yang
berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan perwakilan penjualan; layanan promosi di dalam toko; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel
disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko
pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk ear
phone; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan
ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan
ritel untuk tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan think
tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di
bidang manajemen proyek; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko
grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online
yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online
yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat
tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan
tutup kepala; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan
alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan bahan
bakar; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan
peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel
online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen penjualan; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen
proyek bisnis untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen stok terkomputerisasi; melakukan penelitian
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dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan studi pasar
dan analisis pasar; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memasarkan barang
dan jasa orang lain; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan
kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang
komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan
bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang
yang akan dibeli; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan
informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi tentang produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran
di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara registri informasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan
materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk
anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik
di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur
kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; mengatur pameran dagang;
mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi perdagangan online; mengiklankan barang dan jasa vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; merchandising produk untuk orang lain; negosiasi kontrak
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pameran dagang;
pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar;
pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pencarian sponsor; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk
orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam
arti apapun); pengelolaan akun penjualan; pengendalian persediaan terkomputerisasi; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan;
pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penjualan eceran kendaraan bermotor dan
suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; 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;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan pasar barang
dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi
dan publisitas; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; perantara /
grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi
yang berhubungan dengannya; perdagangan batubara; perdagangan online; perencanaan bisnis strategis; perencanaan
perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; persiapan inventaris terkomputerisasi; pertanyaan bisnis; perwakilan, agen dan
mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk
orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi secara daring (online); publisitas,
layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar;
riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; sponsor promosi pameran dagang; strategi
media sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supplier;
toko; toko eceran; toko elektronik; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko-toko;
transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:12:05
540   EtiketDID2022051274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. pb. sudirman XII no. 31 Kel. Jember lor Kec. Patrang
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68118

Ervin Novian
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALVIZAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gold
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ikan olahan; keripik; keripik jamur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:13:19
540   EtiketDID2022051275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedoya Center D1, Jl. Raya Perjuangan 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PT Ako Media Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEROTRUST A SALT COMPANY DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan

perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat
lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat,
baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis
secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan
pribadi; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan
statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak komputer untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual,
interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; piranti lunak
komputer untuk proteksi data dan keamanan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:14:46
540   EtiketDID2022051276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn sepanjang kulon rt 02 rw 06 desa sepanjang glenmore banyuwnagi
, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 6488

Slamet Mariadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIA GANDRUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Pia; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:15:58
540   EtiketJID2022051277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suryowidodo S.H., M.H.
Jalan Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR KITA dan LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa agen penjualan, yaitu,

layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; 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 ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk
sayuran olahan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan ayam potong,
telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan perabotan; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perdagangan (trading)
makanan laut (seafood) dan daging; Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk
daging olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai
yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan,
tas tangan dan dompet; Jasa toko 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 yang menampilkan alat pijat
getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa
waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang
cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk
keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel
multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam
wanita; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang
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menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher s shop);
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: 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; Pusat
perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik
rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko perabotan; Toko yang menjual pompa
air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk perabotan; jasa penjualan
daging beku; jasa penjualan perabot rumah tangga; 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 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 tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain
besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi
seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau
grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan grosir untuk gula-
gula; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; 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 penjualan eceran
beras [dengan cara apapun]; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk
kemeja; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan toko grosir dengan produk
utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko
grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel
online yang produk utamanya daging; 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 gula-gula; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel
menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel online dengan produk
utamanya daging; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan 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; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang
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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 penjualan alat-alat rumah tangga; 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

19/07/2022 12:16:00
540   EtiketDID2022051277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl jelambar jaya 3 gg aa no 1, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
alfendy wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: okanen
Merek Kata

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk
rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim creambath; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim 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; Parfum laundry; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pencuci tangan dengan bahan dasar
sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi
badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan
Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari
untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo
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berbentuk batangan; 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); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; 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; body shimmer lotion; 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 pasta gigi; bubuk sabun; 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; cream
bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak
untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; 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 pasta gigi; 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; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu,
lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk
bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik
untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih
tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik
yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim creambath; 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;
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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; 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 untuk parfum dan
aroma; 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; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum
dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum
untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam
bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat;
pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta 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; pemutih gigi (strip dan pasta); pencuci tubuh (sabun) bayi; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); 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]; produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum
rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun;
sachet parfum; 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 fumigasi [parfum]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik
rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan
kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
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(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan kondisioner
hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-
obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo
pH netral; shampoo pH seimbang; strip pemutih, pasta gigi; 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; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum
untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:19:13
540   EtiketJID2022051278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza 89 Lantai 12 Kav X7. Jalan H.R Rasuna Said No. 6, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT. STUDIO SHOH ENTERTAINMENT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GGUDA PEMIMPI KECIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Nila, Ungu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; 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
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 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
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diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan
tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik
(menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala
dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian
eceran; Jasa toko ritel 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-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan
aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan
bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki,
koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian
dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan 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 yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; 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; Mengimpor dan
mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan 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; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen
dan sejenisnya; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan
mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen,
barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat
tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan
digital telekomunikasi; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko 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 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,
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tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai
jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; jasa distribusi
di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa periklanani
toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; 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, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum
diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk
ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang,
bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari,
tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas
sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor,
tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas
genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa
berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas
tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-
hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
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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 berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-
produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir
untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana
(celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur
yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan
pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan
melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan 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 periklanan dan
manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel 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
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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 yang berkaitan dengan pakaian; layanan
ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian,
alas kaki; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian
tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan 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; layanan toko ritel menampilkan pakaian;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan, pakaian dan aksesoris; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyediaan 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; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; sponsor promosi dari industri pakaian intim; toko grosir
online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko
ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji
kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh,
sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-
gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-
filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
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591 Uraian Warna : PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk
kaos kaki; Bagian ujung alas kaki; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-
Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana,
jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian
Adat); Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian
dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok
(Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; 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 pakaian; Lis untuk alas
kaki; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah
(pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang);
Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan
untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur;
Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian
bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam;
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Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat
cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging;
Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen;
Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga;
Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian
seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita
jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus
yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,
t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, 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, 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; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Perlengkapan anti selip
untuk alas kaki; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; 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); Toka-Toka
(Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); 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); 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; artikel pakaian untuk manusia; atasan
[pakaian]; atasan [pakaian] rugby; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol
dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin
[pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian
dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
berupa kaos kaki (stoking); 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);
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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]; helm liner [hiasan kepala]; 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]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian);
kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; 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; karet [alas kaki]; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik
(pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian];
kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar];
korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi;
lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang];
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian;
membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing;
pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian
basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari
bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-
anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian
dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam
rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam
wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian
dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit
atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal
untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual
untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang
Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian
lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar;
pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan;
pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin;
pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah;
pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian
olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian
pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian
pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan,
jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang
neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria;
pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju;
pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian
sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air,
yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian
tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan
dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur
untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penutup sepatu atau sepatu boot yang
pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki;
pompa [alas kaki]; rajutan [pakaian]; replika kaos sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk
pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal jepit [alas
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kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan
untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu dan alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu
kayu [alas kaki]; sepatu untuk pakaian santai; set pendek [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal
wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sol alas kaki; sol asbes
untuk alas kaki; sol untuk alas kaki; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; tapak alas
kaki dijual sebagai komponen alas kaki; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; topi jari kaki
[bagian dari alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; waraji [Alas kaki Jepang
terbuat dari jerami]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:23:43
540   EtiketDID2022051280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Hasan Basri No. 14 RT/RW. 05/01 Dusun Muncar Desa Kedungrejo Kec.
Muncar Kab. Banyuwangi
, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68472

MOH. FAHRURROZI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINGAYU HANDMADE JEWELRY DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATU AGAT; Bros Batu Alam; Gantungan kunci; Gantungan kunci untuk hiasan; 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; Kawat dari logam mulia (perhiasan);
Liontin perhiasan; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); Perhiasan tempel; Pernak pernik dalam bentuk
hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia; TALI ARLOJI; anting, bukan dari logam
mulia; anting-anting hoop; batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu permata; batu-batuan mulia dan tiruannya; bros
dekoratif [perhiasan]; bros perhiasan; cincin jari; cincin, bukan dari logam mulia; gantungan kunci [pernik-pernik atau
gantungan kunci]; gantungan kunci dari plastik; gantungan kunci plastik; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang
identifikasi [perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; kalung, bukan dari logam mulia; kotak perhiasan dalam bentuk kasket;
mutiara imitasi; peniti hias bros (perhiasan); peniti hias bros batu berharga (perhiasan); perhiasan dari batu ambar; perhiasan
giok; perhiasan tempel [perhiasan kostum]; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); tempat
perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:24:03
540   EtiketJID2022051281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 12 D, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. INDIGO DIGITAL MEDIA

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 :

: ALVIN IN LOVE dan LUKISAN
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 : ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi,
distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten
hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan, 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 pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan,
dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Konten buatan pengguna
dan strategi periklanan online; 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
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pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang denim; Layanan hiburan yaitu
menyediakan podcast di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini di industri tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast di bidang mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast video di bidang denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini
di industri tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast video di bidang tekstil; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan hiburan konten dan pengalaman interaktif realitas virtual,
augmented reality, dan realitas campuran; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; 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 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; Penerbitan elektronik online
mengenai konten media sosial; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web;
Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; 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 pasca produksi konten hiburan multimedia; acara talkshow (hiburan);
jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; 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/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara
hiburan; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; menyediakan hiburan melalui
video podcast di bidang olah raga; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program
radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; 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; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; 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; 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 konten
digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau
berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi podcast; produksi podcast video; 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; publikasi konten editorial situs
yang dapat diakses melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:24:30
540   EtiketDID2022051282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Taman Gading AF 15 Rt 06 RW 40 Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68132

Mira Christina Effyati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GhaneZa bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Brownies Coklat; brownies; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:24:48
540   EtiketDID2022051283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Daan Mogot Baru Jl. Utan Jati 9B/5 Rt.005/017, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres,
Jakarta Barat - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HADI CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : OPTIMA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Pengarah senar

pancing (digunakan pada batang pancing); colokan pancing; joran pancing dan perlatan pancing; kotak peralatan pancing [alat
memancing]; kotak untuk umpan pancing; mata kail pancing; pegangan pancing; pemegang pancing; penggulung pancing;
peralatan pancing; senar untuk memancing; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat gulungan pancing; tongkat pancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:25:01
540   EtiketDID2022051284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Aldeoz Building 6th Floor, JL Warung Jati Barat No 39, Kalibata, Pancoran, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12740

PT EVLOGIA MITRA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===lesitin untuk industri makanan; lesitin untuk keperluan industri dalam industri produk makanan; pengemulsi; pengemulsi

untuk digunakan dalam industri makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan makanan; pengemulsi
untuk keperluan industri; pengemulsi untuk sediaan makanan; protein untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman;
protein untuk digunakan dalam industri produk makanan; protein untuk industri makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:25:48
540   EtiketJID2022051285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedoya Center D1, Jl. Raya Perjuangan 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PT Ako Media Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEROTRUST A SALT COMPANY DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)

berupa perangkat lunak untuk keamanan komputer; Layanan perangkat lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan
dunia maya dan keamanan internet; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang
digunakan oleh pihak lain untuk tujuan keamanan data dengan menyediakan otentikasi; analisis sistem komputer, analisis
ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; desain dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; 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; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan data dan
keamanan komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis
ancaman keamanan komputer untuk melindungi data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:28:28
540   EtiketDID2022051286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln KH Ahmad Dahlan No.121 Ruko E Lingkar JM Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan, 30711

Diyah Eka Pratami
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Simple Skin Nature
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau,Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan perawatan

pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:28:50
540   EtiketJID2022051287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SETRA DUTA GRANDE F 2, Kota Bandung, Jawa Barat
DARREN DANIEL FERDIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
PAMELIA YULIANTO & CO  Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat  40253

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLOFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU MUDA, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman

dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; 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; Kafe kopi; 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 restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Penyediaan makanan dan minuman; Teknik menyeduh dengan
menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); bar kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor;
jasa penyediaan minuman dengan boba; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa
pulang makanan dan minuman; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan
kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan rumah kopi; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyediakan makanan dan
minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyewaan air mancur minuman; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:31:04
540   EtiketDID2022051288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT GRAHA CEMPAKA MAS BLOK C 18, RT/RW 003/008, KEL. SUMUR BATU,
KEC. KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10640

TAN, SASTRO SUSENO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: URBAN & CO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian wanita; pakaian wanita; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:32:02
540   EtiketDID2022051289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran;

Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; Dedak; Pesak (Sekam Padi); Teh serbuk daun kelor; Tepung gula; Tepung
jagung; Tepung ketan; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras putih; beras sekam; gula; gula pasir; gula tebu; gula tebu pasir; menir untuk makanan manusia; mi
dari tepung beras; mie beras; serbuk teh berbahan dasar kelor; teh; teh barley; teh bubuk; teh hitam; teh instan; teh
pelangsing; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung hasil dari produksi
penggilingan; tepung jagung; tepung serbaguna; tepung terigu; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:32:56
540   EtiketDID2022051291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Grisenda E3 No.3, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta Utara - DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

CAI PINGLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZHBO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan edukasi; Balon mainan; Bank mainan; Barang-
barang permainan busa baru; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat untuk latihan
kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola salju mainan; Boneka mainan; Boneka
mainan hewan (dengan isi); Catur Cina [permainan]; Deck (papan pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk
permainan melempar; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin
permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kereta luncur salju (mainan); Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan
pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kursi untuk permainan (kursi
permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan mainan;
Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar; Mainan air (selain
alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari logam; Mainan
dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan ketangkasan;
Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter; Mainan untuk
dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan peliharaan
rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan olahraga,
yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk
permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
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kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Mesin permainan
arcade; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); 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; Pengarah senar
pancing (digunakan pada batang pancing); Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan model; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil
mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian
(dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember
dan sekop untuk permainan di pantai; Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan;
Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran taktil,  permainan
dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix kristal cair;
Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat
permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan pesta
untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe
arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang
dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras),
bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga),
bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga);
Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-
perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Rumah mainan; Sepatu roda mainan; Set Mainan; Struktur
gedung mainan; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan
untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala
tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan;
Tongkat pemukul permainan kriket; Topeng mainan dan kostum; adonan mainan; aksesoris untuk bangunan mainan;
aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan
tokoh aksi; alat genggam untuk permainan elektronik; alat mainan; alat musik mainan; alat peringatan (indikator gigitan) untuk
digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam
untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat untuk permainan elektronik yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; angka model skala [mainan]; artikel pakaian untuk
mainan; baju besi mainan; bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon mainan; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bata bangunan mainan; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beberapa
tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan
kendaraan mainan [mainan]; binatang mainan; blok (mainan); blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan
mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bobot (pemberat) pancing; bola mainan; bola
permainan; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar
lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; boneka beruang
mainan; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka mainan; boneka mainan
berkarakter; buah-buahan Mainan; burung mainan; busur dan panah mainan; cendera mata mainan dari kertas; cindera mata
berupa mainan kecil; colokan pancing; dam [permainan]; drone [mainan]; furnitur mainan; game, mainan dan mainan;
gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gelang slap (mainan);
gelembung sabun [mainan]; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gitar mainan; hanafuda playing cards
[Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang
dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; ikan mainan; jam mainan; jam tangan mainan; jaring mainan kupu-
kupu; jaring untuk permainan bola; joran pancing dan perlatan pancing; joystick untuk permainan video; kacamata mainan
prisma; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang
angkasa mainan; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap;
kartu trivia [permainan]; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kasing untuk kendaraan mainan; kastil mainan; kasus
untuk struktur mainan; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan
poker; kereta bayi mainan; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju, anak panah,
papan panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kerucut slalom (mainan); kincir
mainan; kit model skala [mainan]; komputer mainan (tidak bekerja); konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk
mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik mainan imitasi; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak
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musik mainan; kotak pasir [mainan]; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat memancing]; kotak surat mainan; kotak
untuk umpan pancing; kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik; kumpulan permainan papan;
landasan pacu plastik (mainan); lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi;
mainan aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi
yang dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan
aktivitas multipel elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak
dengan beberapa aktifitas; mainan anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta;
mainan bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang
yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan
boneka jari; mainan buaian; mainan bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan
masker wajah hal yang baru; mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan;
mainan elektronik; mainan elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat
penerima televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan  [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan
genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang
mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan
jarum jam yang terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet;
mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk
kotak/perangkat; mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular;
mainan kotak musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk
piringan; mainan lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk
binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan
mesin pemotong rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan
muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung
lunak; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat
model; mainan perkembangan bayi; mainan permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan
plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap;
mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan
warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan
aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi;
mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara;
mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang
dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk
melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah
kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan,
semprotan air mainan; makanan mainan; masker wajah menjadi mainan; mata kail pancing; meja permainan; membuat sketsa
mainan; mendorong mainan; meninju mainan; mesin dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin);
mesin game pinball (mainan); mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin permainan elektronik;
mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk digunakan
dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol permainan video;
mesin uap model mainan; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan perang; miniatur-miniatur
untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil
balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan
dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model
mainan; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk digunakan pada permainan peran;
model-model untuk digunakan pada permainan perang; motor mainan menggunakan aki (accu); naik mobil mainan; ornament
musiman (mainan); otopet mainan; palet (permainan); panah mainan; pancing bersandar; pancing mainan; papan permainan
basket; papan-papan permainan-permainan; pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang mainan;
pegangan pancing; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video
elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pemain rekaman mainan; pembatas balok
(mainan); pembuat mainan nois; pemegang pancing; pemukul bola untuk permainan; pemutar rekaman mainan untuk
memainkan lagu dan kaset; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game;
pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil mainan; penggulung pancing;
pengontrol permainan video; pengontrol untuk pesawat mainan; peralatan audio mainan; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan
peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan
musik mainan; peralatan pancing; peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer selain
yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan papan;
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peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan
penerima televisi.; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan
eksternal atau monitor; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; perangkat model keterampilan mainan figur;
perangkat permainan catur; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; perlengkapan lapangan permainan, yaitu
pembatas untuk lapangan olahraga tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit,
dan perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik;
permainan arcade; permainan bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur;
permainan dalam ruangan; permainan dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata);
permainan di atas meja; permainan elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi;
permainan elektronik yang digenggam; permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi;
permainan komputer elektrik selain yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; permainan komputer
genggam; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi untuk tujuan permainan; permainan memori;
permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik; permainan peran; permainan perang atau
permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara; permainan portabel dan mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan trivia dimainkan dengan kartu
dan komponen permainan; permainan untuk diruang tamu (parlour); permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat terbang mainan; pesawat
terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring
terbang (mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket
lotere, cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol
tutup mainan; pogs [mainan]; ponsel mainan; pushchairs mainan; rattles [mainan]; reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan
model stadium kecil yang terbuat dari plastik; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi
mainan; roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rumah mainan; rumah mainan anak-anak;
sarung pistol mainan; sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sendok garpu mainan; senjata mainan; senjata-
senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sepeda mainan; sepeda mainan elektrik; sepeda model skala
menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set alat mainan; set konstruksi mainan; set mainan balap; simpai (mainan); skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun layanan
mainan; struktur model skala [mainan]; tabel permainan video craps komputerisasi; tali untuk permainan lompat; tanduk
mainan; target elektronik untuk permainan dan olahraga; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas jinjing
pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; teater boneka [mainan]; telepon mainan; telepon mobil
mainan (tidak bekerja); tempat (kotak) tongkat pancing; tempat gulungan pancing; terompet mainan; tokoh mainan; tokoh
mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat mainan; tongkat pancing;
tongkat sihir mainan; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng mainan; topi perkusi [mainan]; topi untuk pistol [mainan]; topi
untuk pistol mainan; trailer mainan; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; trolley Mainan;
truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan
mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan
yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; unit genggam untuk bermain permainan
video; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan
eksternal atau monitor; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; unit permainan genggam elektronik; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; walkie-talkie
mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi; wind sock
dekoratif (mainan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:33:32
540   EtiketDID2022051292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT GRAHA CEMPAKA MAS BLOK C 18, RT/RW 003/008, KEL. SUMUR BATU,
KEC. KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10640

TAN, SASTRO SUSENO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: URBAN & CO CONCEPT STORE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian wanita; pakaian wanita; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:34:26
540   EtiketJID2022051293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suryowidodo S.H., M.H.
Jalan Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOMEMART dan LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa agen penjualan, yaitu,

layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; 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 ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk
sayuran olahan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan ayam potong,
telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan perabotan; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perdagangan (trading)
makanan laut (seafood) dan daging; Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk
daging olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai
yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan,
tas tangan dan dompet; Jasa toko 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 yang menampilkan alat pijat
getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa
waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang
cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk
keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel
multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam
wanita; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang
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menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher s shop);
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: 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; Pusat
perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik
rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko perabotan; Toko yang menjual pompa
air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk perabotan; jasa penjualan
daging beku; jasa penjualan perabot rumah tangga; 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 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 tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain
besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi
seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau
grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan grosir untuk gula-
gula; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; 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 penjualan eceran
beras [dengan cara apapun]; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk
kemeja; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan toko grosir dengan produk
utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko
grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel
online yang produk utamanya daging; 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 gula-gula; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel
menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel online dengan produk
utamanya daging; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan 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; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang
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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 penjualan alat-alat rumah tangga; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk
cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas
filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci,
alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi
listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan
kopi===
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Nama Merek
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi untuk mengoperasikan komputer

server; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan
keamanan Internet; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi sampel;
Distributor alat pertanian; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Eceran dan
grosir mobil-mobil bekas; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor
barang / mesin industri; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor;
Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa ekspor
impor; Jasa grosir online; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa jual beli melalui internet /
online; 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 layanan agen pembelian perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan
untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa
untuk bisnis lain]; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan
asesoris telepon seluler; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara online;
Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan produk melalui
perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan
sepeda; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara
(sound system); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online);
Jasa peragaan produk; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun
eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi; Jasa
promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa
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ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko grosir yang
menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan
rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa
pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif,
perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.;
Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok;
Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko
yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat;
Layanan dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan fungsi kantor
dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang disediakan
oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir
dan ritel perangkat keras logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen sumber daya manusia; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan
informasi tentangnya; Layanan pelelangan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan penempatan pesanan
untuk layanan pengiriman barang; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi
atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel online barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak
bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko
eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin
portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; 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; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas
material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan
susunan rak; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen spanduk iklan yang
berafiliasi dengan pemasaran; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran
dagang dan eksibisi; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran
untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan;
Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; 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.; Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Pengecer barang-barang; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan alat sablon botol manual;
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 grosir barang-barang;
Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
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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 bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan
barang dan jasa; Perdagangan batu bara; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Presentasi barang dan
jasa; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk;
Promosi secara online pada jaringan komputer; Proses administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Ritel online; Saran organisasi bisnis; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Penjualan Lampu
LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko barang-barang grosir; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Toko helm dan aksesoris helm; Toko komputer dan aksesoris; Toko perangkat hardware; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko yang melayani penjualan mesin; 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-toko Grosir Elektronik; agensi ekspor dan impor; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi pasar; asa-jasa
pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian
organisasi amal; bantuan pemasaran; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; demonstrasi barang; demonstrasi
barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar,
dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan
online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian
bisnis; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan
yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa distributor grosir untuk alas kaki;
jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau
grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau
aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk
kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau
grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa
grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk
persediaan alat tulis; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup
kepala; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan
produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa
manajemen database terkomputerisasi; jasa pelelangan; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan secara online; jasa
perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); 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 ritel; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian,
fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan,
peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau
penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data,
media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai,
pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu,
kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan
memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata
pelindung sinar matahari; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen untuk pihak lain; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; 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; kampanye pasar; kompilasi dan
penyediaan direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi
milis langsung; kompilasi statistik; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penilaian pasar; kontrol inventaris
terkomputerisasi; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan agen ekspor-
impor; layanan agen impor; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir
untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk sepeda; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk

Halaman 496 dari 917



konstruksi; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan pemanas;
layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan promosi; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis
online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk
orang lain; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasaran; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen stok elektronik; layanan nasihat
dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran
produk; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan
perdagangan elektronik; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan online; layanan periklanan yang
berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan perwakilan penjualan; layanan promosi di dalam toko; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel
disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko
pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk ear
phone; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan
ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan
ritel untuk tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan think
tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di
bidang manajemen proyek; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko
grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online
yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online
yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat
tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan
tutup kepala; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan
alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan bahan
bakar; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan
peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel
online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang
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menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen penjualan; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen
proyek bisnis untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen stok terkomputerisasi; melakukan penelitian
dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan studi pasar
dan analisis pasar; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memasarkan barang
dan jasa orang lain; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan
kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang
komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan
bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang
yang akan dibeli; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan
informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi tentang produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran
di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara registri informasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan
materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk
anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik
di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur
kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; mengatur pameran dagang;
mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi perdagangan online; mengiklankan barang dan jasa vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; merchandising produk untuk orang lain; negosiasi kontrak
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pameran dagang;
pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar;
pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pencarian sponsor; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk
orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam
arti apapun); pengelolaan akun penjualan; pengendalian persediaan terkomputerisasi; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan;
pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penjualan eceran kendaraan bermotor dan
suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; 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;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan pasar barang
dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi
dan publisitas; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; perantara /
grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi
yang berhubungan dengannya; perdagangan batubara; perdagangan online; perencanaan bisnis strategis; perencanaan
perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; persiapan inventaris terkomputerisasi; pertanyaan bisnis; perwakilan, agen dan
mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk
orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi secara daring (online); publisitas,
layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar;
riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; sponsor promosi pameran dagang; strategi

Halaman 498 dari 917



media sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supplier;
toko; toko eceran; toko elektronik; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko-toko;
transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:37:02
540   EtiketDID2022051295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: dusun krajan RT 001 Rs 009 Kel. Kencong Kec. Kencong
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68167

PT. ERHA PERKASA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAIJUICE + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah maroon dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; minuman obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:38:56
540   EtiketDID2022051296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepodang No. 4 Kel. Bintoro - Patrang Jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68113

CV. Putra Bawean

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARSOGI COFFEBEER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, coklat,
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman ringan berkarbonasi; minuman rasa berkarbonasi; minuman

ringan beraroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:39:03
540   EtiketDID2022051297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Grisenda E3 No.3, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta Utara - DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

CAI PINGLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZhengBo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan edukasi; Balon mainan; Bank mainan; Barang-
barang permainan busa baru; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat untuk latihan
kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola salju mainan; Boneka mainan; Boneka
mainan hewan (dengan isi); Catur Cina [permainan]; Deck (papan pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk
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permainan melempar; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin
permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kereta luncur salju (mainan); Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan
pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kursi untuk permainan (kursi
permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan mainan;
Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar; Mainan air (selain
alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari logam; Mainan
dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan ketangkasan;
Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter; Mainan untuk
dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan peliharaan
rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan olahraga,
yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk
permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Mesin permainan
arcade; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); 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; Pengarah senar
pancing (digunakan pada batang pancing); Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan model; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil
mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian
(dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember
dan sekop untuk permainan di pantai; Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan;
Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran taktil,  permainan
dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix kristal cair;
Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat
permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan pesta
untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe
arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang
dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras),
bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga),
bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga);
Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-
perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Rumah mainan; Sepatu roda mainan; Set Mainan; Struktur
gedung mainan; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan
untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala
tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan;
Tongkat pemukul permainan kriket; Topeng mainan dan kostum; adonan mainan; aksesoris untuk bangunan mainan;
aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan
tokoh aksi; alat genggam untuk permainan elektronik; alat mainan; alat musik mainan; alat peringatan (indikator gigitan) untuk
digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam
untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat untuk permainan elektronik yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; angka model skala [mainan]; artikel pakaian untuk
mainan; baju besi mainan; bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon mainan; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bata bangunan mainan; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beberapa
tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan
kendaraan mainan [mainan]; binatang mainan; blok (mainan); blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan
mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bobot (pemberat) pancing; bola mainan; bola
permainan; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar
lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; boneka beruang
mainan; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka mainan; boneka mainan
berkarakter; buah-buahan Mainan; burung mainan; busur dan panah mainan; cendera mata mainan dari kertas; cindera mata
berupa mainan kecil; colokan pancing; dam [permainan]; drone [mainan]; furnitur mainan; game, mainan dan mainan;
gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gelang slap (mainan);
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gelembung sabun [mainan]; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gitar mainan; hanafuda playing cards
[Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang
dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; ikan mainan; jam mainan; jam tangan mainan; jaring mainan kupu-
kupu; jaring untuk permainan bola; joran pancing dan perlatan pancing; joystick untuk permainan video; kacamata mainan
prisma; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang
angkasa mainan; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap;
kartu trivia [permainan]; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; kasing untuk kendaraan mainan; kastil mainan; kasus
untuk struktur mainan; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan
poker; kereta bayi mainan; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju, anak panah,
papan panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kerucut slalom (mainan); kincir
mainan; kit model skala [mainan]; komputer mainan (tidak bekerja); konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk
mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik mainan imitasi; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak
musik mainan; kotak pasir [mainan]; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat memancing]; kotak surat mainan; kotak
untuk umpan pancing; kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik; kumpulan permainan papan;
landasan pacu plastik (mainan); lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi;
mainan aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi
yang dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan
aktivitas multipel elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak
dengan beberapa aktifitas; mainan anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta;
mainan bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang
yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan
boneka jari; mainan buaian; mainan bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan
masker wajah hal yang baru; mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan;
mainan elektronik; mainan elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat
penerima televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan  [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan
genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang
mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan
jarum jam yang terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet;
mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk
kotak/perangkat; mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular;
mainan kotak musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk
piringan; mainan lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk
binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan
mesin pemotong rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan
muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung
lunak; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat
model; mainan perkembangan bayi; mainan permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan
plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap;
mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan
warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan
aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi;
mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara;
mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang
dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk
melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah
kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan,
semprotan air mainan; makanan mainan; masker wajah menjadi mainan; mata kail pancing; meja permainan; membuat sketsa
mainan; mendorong mainan; meninju mainan; mesin dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin);
mesin game pinball (mainan); mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin permainan elektronik;
mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk digunakan
dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol permainan video;
mesin uap model mainan; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan perang; miniatur-miniatur
untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil
balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan
dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model
mainan; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk digunakan pada permainan peran;
model-model untuk digunakan pada permainan perang; motor mainan menggunakan aki (accu); naik mobil mainan; ornament
musiman (mainan); otopet mainan; palet (permainan); panah mainan; pancing bersandar; pancing mainan; papan permainan
basket; papan-papan permainan-permainan; pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang mainan;
pegangan pancing; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
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terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video
elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pemain rekaman mainan; pembatas balok
(mainan); pembuat mainan nois; pemegang pancing; pemukul bola untuk permainan; pemutar rekaman mainan untuk
memainkan lagu dan kaset; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game;
pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil mainan; penggulung pancing;
pengontrol permainan video; pengontrol untuk pesawat mainan; peralatan audio mainan; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan
peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan
musik mainan; peralatan pancing; peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer selain
yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan papan;
peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan
penerima televisi.; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan
eksternal atau monitor; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; perangkat model keterampilan mainan figur;
perangkat permainan catur; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; perlengkapan lapangan permainan, yaitu
pembatas untuk lapangan olahraga tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit,
dan perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik;
permainan arcade; permainan bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur;
permainan dalam ruangan; permainan dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata);
permainan di atas meja; permainan elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi;
permainan elektronik yang digenggam; permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi;
permainan komputer elektrik selain yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; permainan komputer
genggam; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi untuk tujuan permainan; permainan memori;
permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik; permainan peran; permainan perang atau
permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara; permainan portabel dan mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan trivia dimainkan dengan kartu
dan komponen permainan; permainan untuk diruang tamu (parlour); permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat terbang mainan; pesawat
terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring
terbang (mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket
lotere, cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol
tutup mainan; pogs [mainan]; ponsel mainan; pushchairs mainan; rattles [mainan]; reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan
model stadium kecil yang terbuat dari plastik; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi
mainan; roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rumah mainan; rumah mainan anak-anak;
sarung pistol mainan; sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sendok garpu mainan; senjata mainan; senjata-
senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sepeda mainan; sepeda mainan elektrik; sepeda model skala
menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set alat mainan; set konstruksi mainan; set mainan balap; simpai (mainan); skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun layanan
mainan; struktur model skala [mainan]; tabel permainan video craps komputerisasi; tali untuk permainan lompat; tanduk
mainan; target elektronik untuk permainan dan olahraga; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas jinjing
pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; teater boneka [mainan]; telepon mainan; telepon mobil
mainan (tidak bekerja); tempat (kotak) tongkat pancing; tempat gulungan pancing; terompet mainan; tokoh mainan; tokoh
mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat mainan; tongkat pancing;
tongkat sihir mainan; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng mainan; topi perkusi [mainan]; topi untuk pistol [mainan]; topi
untuk pistol mainan; trailer mainan; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; trolley Mainan;
truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan
mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan
yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; unit genggam untuk bermain permainan
video; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan
eksternal atau monitor; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; unit permainan genggam elektronik; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; walkie-talkie
mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi; wind sock
dekoratif (mainan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:39:52
540   EtiketDID2022051298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Padonan No.11, Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali, 80361
Shafira Balqish
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jennskin Naturals
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pencuci wajah; Cairan Esensi; Esens rambut; Kondisioner; Losion dan serum; Masker Wajah; Masker pelembab

kulit; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Parfum, eau de toilette; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sampo; Sediaan tabir surya; Semprotan pelembab
wajah; Serum bulu mata; Serum rambut; Tabir surya yang disemprot; Tisu deodoran; Toner; bubuk masker tubuh; colognes,
parfum dan kosmetik; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; kondisioner rambut; kondisioner sampo; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim tabir surya; losion, krim,
pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion masker tubuh; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker
perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; parfum; parfum dalam
bentuk gel; parfum dan cologne; pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab tangan; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun deodoran; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; serum kecantikan; serum mata; serum penataan
rambut; serum wajah; susu pelembab; tabir surya; tabir surya tahan air; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:41:48
540   EtiketDID2022051299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras untuk pakan ternak; Jerami; Padi-padian (benih); Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan

yang tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan ternak; Pur (Pakan Ternak); beras, belum diolah (gabah); dedak; dedak padi
untuk pakan hewan; jerami untuk keranjang rumput; oil cake (makanan untuk pakan hewan); tumbuk dedak untuk konsumsi
hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:43:14
540   EtiketDID2022051300

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Achmad Yani No 007 Bangsalsari - Jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68154

Muhammad Yunus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tempego
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna tulisan ( hitam merah, putih kuning), baground dasar ( merah dan kuning)
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik tempe===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:44:09
540   EtiketDID2022051301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedoya Center D1, Jl. Raya Perjuangan 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PT Ako Media Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : salt = Garam.
591 Uraian Warna : Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan

perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat
lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat,
baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis
secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan
pribadi; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan
statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak komputer untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual,
interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; piranti lunak
komputer untuk proteksi data dan keamanan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:46:02
540   EtiketJID2022051302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suryowidodo S.H., M.H.
Jalan Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAHKITA dan LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa agen penjualan, yaitu,

layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; 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
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grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk
sayuran olahan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan ayam potong,
telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan perabotan; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perdagangan (trading)
makanan laut (seafood) dan daging; Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk
daging olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai
yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan,
tas tangan dan dompet; Jasa toko 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 yang menampilkan alat pijat
getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa
waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang
cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk
keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel
multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam
wanita; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher s shop);
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: 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; Pusat
perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik
rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko perabotan; Toko yang menjual pompa
air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk perabotan; jasa penjualan
daging beku; jasa penjualan perabot rumah tangga; 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 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,
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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 tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain
besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi
seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau
grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan grosir untuk gula-
gula; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; 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 penjualan eceran
beras [dengan cara apapun]; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk
kemeja; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan toko grosir dengan produk
utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko
grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel
online yang produk utamanya daging; 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 gula-gula; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel
menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel online dengan produk
utamanya daging; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan 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; 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 penjualan alat-alat rumah tangga; 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

19/07/2022 12:46:57
540   EtiketJID2022051303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Garden Blok B7/26, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

FELIX IGNATIUS LIU

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 :

: SQL dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, penyesuaian, perbaikan, dan pemeliharaan alat penghasil suara dan peredam suara yang berkaitan dengan

peredaman suara di tempat kerja; Jasa bongkar pasang tata suara beserta aksesorisnya; Jasa instalasi dan pemasangan tata
suara pada kendaraan; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait jasa instalasi, pemeliharaan dan
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perbaikan, Layanan instalasi, pemeliharaan, perbaikan dan perbaikan peralatan komunikasi, perlengkapan, instrumen dan
sistem, komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, komputer periferal, perlengkapan dan aksesoris, perangkat
pembayaran elektronik, perlengkapan elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, computer laptop, perangkat
elektronik digital, aksesoris mobil, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, pemrosesan data dan peralatan untuk
pemrograman data, peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim, menghasilkan kembali atau memproses suara,
gambar atau data, perlengkapan elektrik untuk digunakan dengan komputer, rental dan penyewaan perangkat dan peralatan
pembayaran elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, laptop komputer, dan perangkat elektronik digital;
instalasi dan pemeliharaan peralatan elektronik; instalasi dan pemeliharaan peralatan komunikasi audio-visual; instalasi dan
pemeliharaan peralatan untuk mengontrol suara di tempat kerja; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kontrol
elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemrosesan data elektronik; jasa instalasi dan pemeliharaan; jasa
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; konfigurasi instalasi, pengoptimalan, dan pemeliharaan peralatan penghasil suara dan
peredam suara yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan instalasi; layanan konsultasi di bidang
konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan
peralatan audiovisual; pemasangan alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pemasangan
peralatan audiovisual; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengatur elektronik; pemasangan, pemeliharaan,
perbaikan, dan servis piranti keras komputer, periferal komputer, piranti lunak komputer, perangkat seluler digital, pemutar
media, produk audio, set top box, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, dan produk serta aksesori
elektronik lainnya; perbaikan dan pemeliharaan amplifier frekuensi audio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:48:35
540   EtiketJID2022051304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: "Perum Mastrip Blok V-8, Lingk. Gumur Kerang
RT 002 RW 021
Kecamatan Sumbersari
Kelurahan Sumbersari"
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121

Adhaditya Alif Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MJWJ Music
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat tua dan coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===produksi dan penerbitan musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:49:59
540   EtiketDID2022051305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Garden Blok B7/26, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

FELIX IGNATIUS LIU

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 :

: SQL dan 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 : ===Akselerator suara; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat dan mesin penghasil suara; Alat pengendali jarak jauh yang

menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur
berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat-alat
pemutar (players) MPEG audio layer-5; Ampli mixer; Amplifier dan penerima audio; Aplikasi perangkat lunak berkemampuan
suara untuk manajemen informasi pribadi; Audio crossover; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik;
Cakram audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram optic yang
telah direkam sebelumnya (audio, video); Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara
musikal; File audio yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File suara yang
dapat diunduh atau direkam yang mereproduksi kebisingan latar belakang; Helm olahraga; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu
digitizer; Kabel ekstensi speaker; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Katup penguat suara;
Kotak meteran air; Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara; METERAN ROLL; Meter peningkat suara; Meteran energi
digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mistar/meteran [alat ukur]; Pemancar dan penerima suara dan data;
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Pembawa suara; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara
untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penghubung audio; Penguat suara; Peralatan elektronik untuk
transmisi suara atau gambar; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan
komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan
video; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan untuk
merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara; Perangkat asisten personal dalam suatu system lengkap yang dapat
dikendalikan oleh suara; Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan
pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara audio video dan
data; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan
mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio; Peredam Suara; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui
transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks;
Profesional speaker sistem; Rekaman audio dan video; Rekaman audio yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token
yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Set-top box yang memiliki kemampuan
mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; 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 pengeras suara; Sistem-sistem pemrosesan suara; Speaker [peralatan audio];
Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Suara yang
dapat diunduh; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan kue; Unit-unit pengeras
suara (Speakers); adapter jaringan komputer; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen untuk
merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat keselamatan diri; alat
keselamatan kerja; alat pemancar suara; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pemutar reproduksi suara; alat
pencampur suara; alat penerima audio dan video; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat
pengukur air (meteran air); alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur suara;
alat perekam suara dan gambar; alat transmisi suara; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa
korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur untuk digunakan di bidang otomotif; alat untuk mentransmisikan
dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat
untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; amplifier dan penerima audio; aparatus generasi suara; aparatus untuk mengenkripsi dan
mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam
transmisi atau reproduksi data, suara atau gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk
merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; audio processor; box speaker; busur derajat [alat
ukur]; cakram audio; compact disc [audio-video]; corong  untuk pengeras suara; crack meter [alat ukur]; disc rekaman suara;
disk audio yang direkam sebelumnya; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; driver speaker;
earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; efektor suara dan/atau video; filter layar komputer; frame
monitor komputer; groupware komputer; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; helm; helm berkendara; helm
kecelakaan; helm pelindung; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm
pengaman; helm sepeda; helm sepeda motor; instrumen penempatan suara; kabel audio dan video; kabel dan konektor audio
dan speaker listrik; kabel komputer; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabinet untuk speaker; kamera helm; kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio digital; kaset audio
non-musik yang direkam sebelumnya; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; keyboard komputer;
keypad komputer; komponen elektronik audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen untuk komputer;
komputer; komputer genggam; komputer laptop; konektor audio mobil; kotak geser [alat ukur]; kurung pemasangan speaker;
layar komputer; log [alat ukur]; loudspeakers; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk
memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; mesin pemungutan suara; meter jarak laser menjadi alat ukur;
meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter tingkat suara; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; meteran tekanan; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer mikrofon; mixer suara dengan
amplifier terintegrasi; mixer video; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor radio untuk reproduksi suara dan
sinyal; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mouse [periferal komputer]; netbook [komputer];
pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pelindung untuk helm; pelindung wajah untuk helm pelindung;
pemutar cakram suara; penerima audio; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengeras suara audio; pengeras
suara dengan amplifier built-in; penggaris [alat ukur]; penutup (enclosures) speaker; peralatan audio; peralatan dan instrumen
untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker;
peralatan pengenalan suara dan perekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan suara elektonik;
peralatan transmisi suara; peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan gambar; perangkat keras
dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras komputer; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau
gambar; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak komputer berisi algoritma
yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak untuk
memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara dan/atau
gambar; perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak,
firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio, gerakan (motion), mata
dan gerakan  (gesture); perangkat memori komputer; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga,
pengeras suara; 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 selektor saluran audio; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk perekaman,
transmisi dan pemutaran suara dan gambar; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang
dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; perekam suara digital; perekam video dan suara digital;
perkakas untuk merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perlengkapan speaker; power audio mobil; program
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komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk
menghasilkan musik; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer;
prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal suara digital; prosesor
sinyal untuk speaker; prosesor suara; proyektor suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan
hiburan dan musik; rekaman suara dan video; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; sekering audio mobil;
sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; serat optik untuk transmisi suara dan gambar; server komputer; set
kuadrat [alat ukur]; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sigmat (alat ukur); sistem audio mobil; sistem
hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam
nirkabel; sistem loudspeaker; sistem operasi komputer; sistem pengenalan suara biometrik; sistem peringatan bersuara;
sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem suara hi-fi;
sistem suara kesetiaan tinggi; soundbars; sounders gema; speaker; speaker amplifier; speaker audio nirkabel; speaker
getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel;
speakerphone; stand audio speaker; stand loudspeaker; tas helm; tas komputer; tempat speaker audio; termometer digital,
bukan untuk keperluan medis; termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer,
bukan untuk keperluan medis; timbangan bayi; timbangan berat badan; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital
portabel; timbangan listrik; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan untuk keperluan
medis; tongkat komputer; unit loudspeaker; wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:50:57
540   EtiketDID2022051306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Bekasi Indah I RT/RW. 011/012,
Kel. Mangunjaya. Kec. Tambun Selatan
, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

SEAN SEBASTIAN PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dhanu Wardhana BA.,
Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SD SMART DIETY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen pengantar obat berdasarkan senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman

medikasi kepada manusia; Agen pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk
administrasi dan pengiriman dari medikasi kepada manusia; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Campuran
bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran
minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau
konsentrat protein whey; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal;
Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Jamu herbal; Jamu pelangsing; Jintan Hitam
(Herbal); Kapsul kosong untuk obat-obatan; Krim obat herbal; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk
meningkatkan energi; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan
kacang yang telah diolah; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman
dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman pelangsing; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan
kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang
difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet;
Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman yang digunakan
sebagai suplemen diet; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak jintan Hitam (Herbal); Nutraceuticals untuk digunakan
sebagai suplemen diet; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan
pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung
madu; Obat-obatan tradisional; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; 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; Sediaan farmasi untuk
meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; 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; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan
tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein
dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet
untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam
amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk
digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen
herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi
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untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet;
Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk
yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan
bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen
makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk
manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan
yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat
berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri
asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan;
Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran
dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi
dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen
zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi
untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan
dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-
Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon,
minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan
medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu
kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa kapsul; Teh
herbal untuk tujuan pengobatan; acai powder, suplemen diet; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi;
aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut
yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi
pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; anti-oksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; bahan makanan, suplemen makanan
dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bakteri
probiotik [suplemen makanan]; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen
diet, protein yang dikocok (protein shakes); campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet rasa buah;
campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk
tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
enzim untuk suplemen diet; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; gula susu
[suplemen gizi]; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; jamu dalam bentuk kapsul; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk
farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong, untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul
gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul
minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan;
kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul,
kosong, untuk obat-obatan; kasein untuk suplemen diet; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; krim herbal untuk keperluan
medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan suplemen vitamin
dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; mineral dan
suplemen mineral; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk
keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; obat antiepilepsi; obat dan salep herbal; obat herbal;
obat luar berbahan baku herbal; obat pilek atau obat selesma; obat-obatan; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan
pelangsing tubuh; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet
untuk keperluan medis; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik
untuk digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; protein untuk suplemen diet; ragi bir
untuk digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep
kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan
herbal untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai
suplemen diet; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut
harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan
sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan
pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serbuk herbal untuk larutan
detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen
bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi
tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet
dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau
memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen
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diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet
protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk
keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet
untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi
dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari
kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama
terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan
makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia;
suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral;
suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair;
suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen
kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen
makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan
berbasis protein; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen
makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen
makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga
ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi
untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan
protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri
dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen
makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus;
suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen;
suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri
dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen
makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan peliharaan;
suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat
campuran minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia;
suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen
makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk
unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang
terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk
konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman
kolagen; suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet;
suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair;
suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen
nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi
untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi
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yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan
dokter hewan; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi untuk hewan; suplemen
tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika
ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; suplemen vitamin
untuk hewan; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap
suplemen seng; tambalan suplemen vitamin; teh pelangsing untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet
untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:52:09
540   EtiketD152022051307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tinumbu Lr. 132 Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90165

Refitha Nur Maghfirah Hasan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REVINIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk bibir;

pencerah kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:54:08
540   EtiketJID2022051308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
jakarta Selatan., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengemasan makanan dan minuman; penggilingan; penggilingan tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:54:13
540   EtiketDID2022051309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soreang - Cipatik (Cisaat) No. 147 Jelegong, Kutawaringin, Kab. Bandung,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40911

PT. Holland For Water

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Water That Cares
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter untuk air minum===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 12:56:52
540   EtiketJID2022051310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krakatau Ujung No. 52, Pulo Brayan Bengkel Baru, Kec. Medan Timur, Kota
Medan, Sumatera Utara 20239, Sumatera Utara

PT Asian Bearindo Gemilang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABG ASIAN BEARINDO GEMILANG & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi untuk mengoperasikan komputer

server; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan
keamanan Internet; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi sampel;
Distributor alat pertanian; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Eceran dan
grosir mobil-mobil bekas; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor
barang / mesin industri; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor;
Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa ekspor
impor; Jasa grosir online; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa jual beli melalui internet /
online; 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 layanan agen pembelian perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan
untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik;
Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa
untuk bisnis lain]; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan
asesoris telepon seluler; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara online;
Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan produk melalui
perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan
sepeda; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara
(sound system); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online);
Jasa peragaan produk; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun
eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi; Jasa
promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa
ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko grosir yang
menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan
rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa
pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif,
perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.;
Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok;
Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko
yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
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penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat;
Layanan dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan fungsi kantor
dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang disediakan
oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir
dan ritel perangkat keras logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen sumber daya manusia; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan
informasi tentangnya; Layanan pelelangan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan penempatan pesanan
untuk layanan pengiriman barang; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi
atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel online barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak
bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko
eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin
portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; 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; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas
material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan
susunan rak; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen spanduk iklan yang
berafiliasi dengan pemasaran; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran
dagang dan eksibisi; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran
untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan;
Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; 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.; Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Pengecer barang-barang; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan alat sablon botol manual;
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 grosir barang-barang;
Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
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 bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan
barang dan jasa; Perdagangan batu bara; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Presentasi barang dan
jasa; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk;
Promosi secara online pada jaringan komputer; Proses administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Ritel online; Saran organisasi bisnis; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Penjualan Lampu
LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko barang-barang grosir; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Toko helm dan aksesoris helm; Toko komputer dan aksesoris; Toko perangkat hardware; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual antara lain: baterai
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telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung;
Toko-toko Grosir Elektronik; agensi ekspor dan impor; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi pasar; asa-jasa
pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian
organisasi amal; bantuan pemasaran; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; demonstrasi barang; demonstrasi
barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar,
dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan
online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian
bisnis; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan
yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa distributor grosir untuk alas kaki;
jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau
grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau
aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk
kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau
grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa
grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk
persediaan alat tulis; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup
kepala; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan
produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa
manajemen database terkomputerisasi; jasa pelelangan; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan secara online; jasa
perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); 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 ritel; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian,
fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan,
peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau
penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data,
media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai,
pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu,
kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan
memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata
pelindung sinar matahari; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen untuk pihak lain; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; 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; kampanye pasar; kompilasi dan
penyediaan direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi
milis langsung; kompilasi statistik; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penilaian pasar; kontrol inventaris
terkomputerisasi; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan agen ekspor-
impor; layanan agen impor; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir
untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk sepeda; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan pemanas;
layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan promosi; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis
online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk
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orang lain; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasaran; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen stok elektronik; layanan nasihat
dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran
produk; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan
perdagangan elektronik; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan online; layanan periklanan yang
berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan perwakilan penjualan; layanan promosi di dalam toko; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel
disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko
pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk ear
phone; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan
ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan
ritel untuk tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan think
tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di
bidang manajemen proyek; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko
grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online
yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online
yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat
tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan
tutup kepala; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan
alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan bahan
bakar; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan
peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel
online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen penjualan; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen
proyek bisnis untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen stok terkomputerisasi; melakukan penelitian
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dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan studi pasar
dan analisis pasar; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memasarkan barang
dan jasa orang lain; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan
kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang
komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan
bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang
yang akan dibeli; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan
informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi tentang produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran
di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara registri informasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan
materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk
anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik
di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur
kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; mengatur pameran dagang;
mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi perdagangan online; mengiklankan barang dan jasa vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan
layanan informasi direktori komersial online; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; merchandising produk untuk orang lain; negosiasi kontrak
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pameran dagang;
pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar;
pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pencarian sponsor; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk
orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam
arti apapun); pengelolaan akun penjualan; pengendalian persediaan terkomputerisasi; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan;
pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penjualan eceran kendaraan bermotor dan
suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; 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;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan pasar barang
dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi
dan publisitas; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; perantara /
grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi
yang berhubungan dengannya; perdagangan batubara; perdagangan online; perencanaan bisnis strategis; perencanaan
perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; persiapan inventaris terkomputerisasi; pertanyaan bisnis; perwakilan, agen dan
mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk
orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi secara daring (online); publisitas,
layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar;
riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; sponsor promosi pameran dagang; strategi
media sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supplier;
toko; toko eceran; toko elektronik; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko-toko;
transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:00:20
540   EtiketDID2022051311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Patas Rt.04/Rw.08, No.34 Kel.Rangga Mekar Kec.Bogor Selatan , Kota Bogor,
Jawa Barat, 16136

Ridwan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHEMISTRY STRAIGHT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHEMISTRY STRAIGHT + LOGO Nama Chemistry Straight memiliki arti ikatan emosional dengan
seseorang yang berjiwa bebas dengan mengungkapkan perasaan tersebut pada produk fashion yang
menggambarkan kepribadian masing-masing.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Tutup kepala; alas kaki; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian];

pakaian; pakaian denim; pakaian pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:02:27
540   EtiketDID2022051312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LETNAN SUWAJI RT.001 RW.001 DESA PARAKAN WETAN, Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah, 56254

CV. SURYA SUMBING SINDORO, Lesmono Huri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau biru merah hitam kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok kretek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:03:19
540   EtiketDID2022051313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citypark Business District (CBD) Blok B1 No.10, Cengkareng Timur - Cengkareng,
Jakarta Barat - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. ZHIHE TEKNOLOGI INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZHIHE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengabut (mesin); Alat pengembus (mesin); Alat penggali (mesin); Alat penghembus bagian dari mesin; Apron

(bagian mesin); Baling-baling mesin penyuplai udara untuk kolam ikan / udang; Baling-baling mesin penyuplai udara untuk
kolam ikan alami; Ban-ban mesin (bagian mesin); Besi bor (bagian mesin); Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor
listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong
logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok Silinder Mesin
Untuk Otomotif; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Dispenser
pelumas yang dioperasikan dengan daya untuk mesin; Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Filter (suku cadang
mesin atau motor); Fitting bagian dari mesin; Gas mesin; Kaki Mesin Jahit; Kampas kopling untuk mesin selain untuk
kendaraan darat; Katup, katup geser, keran atau klak katup [bagian-bagian mesin]; Kepala bor (bagian mesin); Klep (mesin);
Komponen segel mekanis (bagian dari mesin); Landas poros (bagian-bagian mesin); Lengan robotik untuk mesin
pengeluaran; Lift rantai menjadi bagian dari mesin; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN PENGGEMBUR TANAH; Mata bor
amplas bagian dari mesin; Mata bor batu; Mekanisme kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor; Mekanisme robotik
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[mesin] untuk pemuatan; Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mesin Circle; Mesin bajak pembentuk parit; Mesin
bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin cetak 3D untuk perangkat dan instrumen medis; Mesin cetak
inkjet UV-LED; Mesin cetak inkjet untuk keperluan industri; Mesin cetak lembaran panas; Mesin cuci untuk peralatan bedah,
medis dan laboratorium; Mesin cukur untuk binatang; Mesin cut off potong besi; Mesin derek; Mesin giling kapasitas kecil;
Mesin glazur; Mesin hammer drill bor bobok beton; Mesin hidrolik untuk memadatkan sampah; Mesin industri untuk
pemrosesan farmasi; Mesin kincir air untuk tambak udang; Mesin las robotik; Mesin lem buku; Mesin pakan ternak
menghancurkan; Mesin pelipat; Mesin pembagi aspal cair (distributor aspal); Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin
pembersih karpet, elektrik; Mesin pembuat gula; Mesin pembuat minuman soda; Mesin pembuat pil; Mesin pembubuk obatan;
Mesin pembungkus (pengepak); Mesin pemecah batu; Mesin pemecah kulit gabah; Mesin pemotong pipa; Mesin pemukul;
Mesin pemukul panel; Mesin pencampur aspal; Mesin pencampur beton (mesin); Mesin pencelupan warna (tekstil); Mesin
pengangkat sampah penyapu jalan; Mesin pengatur pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin
pengelasan oksiasetlin; Mesin pengembang pipa; Mesin penggulung untuk keperluan industri; Mesin penggulung untuk
keperluan pertanian; Mesin penghancur kompos atau sampah; Mesin penghisap dan penyapu jalan; Mesin penghisap udara;
Mesin pengirisan cetakan; Mesin pengisi aseptik untuk minuman; Mesin pengisi minuman; Mesin pengolahan limbah cair
medis; Mesin pengukir; Mesin pengupas; Mesin pengupas kulit kacang; Mesin penyabut daun; Mesin penyapu dengan
menggunakan penghisap berdaya listrik; Mesin penyemprot aspal; Mesin poles mobil motor; Mesin pompa pembuang air;
Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin potong dan finishing; Mesin potong kain; Mesin sekam padi; Mesin sentrifugal
untuk obatan (tidak termasuk bahan kimia biasa); Mesin sortasi beras; Mesin tenaga kendaraan darat (tidak termasuk bagian-
bagiannya); Mesin traksi; Mesin traksi oli; Mesin untuk mengeluarkan minuman; Mesin untuk pekerjaan tanah; Mesin untuk
pengolahan industri farmasi; Mesin untuk sediaan makanan; Mesin untuk sediaan minuman; Mesin yang bekerja dengan
tekanan udara terkompresi; Mesin-mesin untuk membentuk kertas-kertas kemasan; Mesin/peralatan pertambangan dan
migas; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Noken As (mesin); O-ring menjadi bagian dari mesin kemasan; O-ring
menjadi bagian dari mesin sortasi; O-ring menjadi bagian-bagian mesin; Packing blok almu (mesin); Packing kuningan
(mesin); Pasangan (Alat Pertanian Dari Kayu); Pelampung untuk mesin penyuplai udara untuk mesin kolam ikan / udang;
Pelampung untuk mesin penyuplai udara untuk mesin pemotong kolam ikan alami; Pen struk (mesin); Pengaman [bagian dari
mesin]; Pengontrol mekanik untuk mesin robotik; Penutup pelindung (bagian dari mesin); Penutup yang terpasang yang dapat
diperpanjang untuk mesin pengerjaan logam; Penyaring [bagian dari mesin], tidak digunakan dalam hubungannya dengan
mobil; Per CVT  (mesin); Perlengkapan pemboran sumur minyak/ring (terapung atau tidak terapung); Pipa pembuangan untuk
motor dan mesin; Pita/perekat pengikat katrol (bagian dari mesin); Pompa minyak dan pompa udara yang digerakkan dengan
mesin; Pompa-pompa pelumas bertekanan tinggi, lubang bawah mesin; Pompa-pompa perekat bertekanan tinggi dan lubang
bawah mesin; Pumping unit (pompa angguk) (mesin); Raiser shock (mesin); Rami mesin debarking; Rantai derek (mesin);
Rantai mesin; Rantai pengangkut [bagian-bagian mesin]; Robot (mesin); Router robotik [alat-alat mesin]; SELANG KAWAT
(BAGlAN DARl MESIN); Sabuk karet segitiga (bagian dari mesin); Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk
mesin kendaraan darat]; Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat] (bagian dari
mesin); Sabuk katrol  bagian dari mesin; Selubung yang terpasang yang dapat diperpanjang untuk mesin pengerjaan logam;
Sikat pemotong (mesin); Suspensi dan isolator penyerap getaran untuk mesin; Telescopic gang way yaitu: lorong telescopic
atau lorong berupa terowongan untuk naik kepesawat yang terbuat dari plat baja dan peralatan elektronika (mesin); Trek karet
menjadi bagian dari mesin pertanian; adaptor (betis) untuk mesin; alat [mesin] untuk menyaring gas; alat pengiris sayuran
[mesin]; alat penyemprot (mesin); alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat pertanian, dipasang di trailer; alat
pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat potong
pada mesin bubut; alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; alat untuk memasukkan cairan mengapung untuk
aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); alat untuk membuat pelat cetak; alat untuk pemesinan
pelat cetak; aliran proporsional katup menjadi bagian dari mesin; amplop memasukkan mesin; amplop mesin sortasi; aparat
knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparatus untuk mengekstraksi cairan (mesin); aparatus untuk mengekstraksi cairan
bergerak (mesin); aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan dalam pertambangan, pertanian, konstruksi, pemadam
kebakaran dan desalinasi (mesin); aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk mengekstrasi cairan dari tempat besar berisi
cairan, bendungan, sungai dan kolam (mesin); as untuk mesin; atomizers (bagian dari motor dan mesin); backhoes [mesin
pengeruk tanah]; bagian mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin; bagian mesin kendaraan, yaitu tangki
cadangan untuk mendinginkan mesin kendaraan; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas
radiator untuk mesin kendaraan; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bangku melihat menjadi bagian dari mesin; bantalan anti
gesekan untuk mesin; bantalan geser untuk mesin; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin; bantalan poros
[bagian dari mesin]; bantalan rol untuk mesin; bantalan untuk mesin; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari
mesin; bantalan vakum untuk mesin pompa vakum; batang mesin; berlangsung selama sepatu menjadi bagian dari mesin;
besi bor (bagian mesin); biji ceri listrik menghapus mesin; bijih pemisah [mesin]; bit pengebor terbuat dari karbid untuk
membuat lubang; bit pengeboran inti; blender bar, listrik; blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; blender
makanan, listrik; blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan industri; blender,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan
minuman; blender, listrik, untuk persiapan minuman; blok mesin otomotif; blok silinder mesin untuk otomobil; bor angin; bor
batang standar [mesin]; bor chuck untuk latihan daya; bor listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa  (tidak termasuk bor untuk
batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; bor pneumatik, bisa digenggam; bor tangan listrik tanpa kabel; bor untuk
penambangan; buah mesin cuci; busi untuk mesin otomotif; campuran bahan bakar dan udara regulator menjadi bagian dari
mesin pembakaran internal; camshafts mesin; cetakan [bagian mesin]; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk digunakan
dalam pembuatan barang karet; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk pengolahan plastik; cetakan sepatu menjadi bagian
dari mesin; didinginkan mesin penjual; dispenser pita perekat [mesin]; distributor untuk mesin kendaraan; domba [mesin];
drum [bagian mesin]; elektrik dioperasikan kuas, menjadi bagian dari mesin; elektrik mesin mengasah bertenaga ski; elektroda
untuk mesin las; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin; elemen mekanis untuk
kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; elevator pertanian; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara partikulat
untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter udara untuk mesin mobil; garu untuk mesin menyapu;
gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; gasket, bukan dari logam, untuk mesin kendaraan; gergaji [mesin]; gigi (points)
untuk mesin; gigi pemotong [peralatan mesin]; gigi reduksi menjadi bagian dari mesin; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk
mesin; gigi untuk pengangkut (bagian dari mesin); gigi untuk pintu gerbang (bagian dari mesin); gulungan [bagian mesin]; hay
mengikat mesin; hijauan menghancurkan mesin [pabrik pakan]; industri sampah pemadatan mesin; injector untuk mesin;
injektor bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; ink jet mencetak mesin untuk tekstil; intaglio mesin cetak; intake dan
exhaust udara mengalir perangkat perakitan baling-baling untuk digunakan dalam mesin pembakaran
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internal; intake manifold untuk mesin pembakaran internal; intake udara menjadi snorkel untuk motor dan mesin; intensifiers
hidrolik menjadi bagian dari mesin; jalan mesin menyapu, self-propelled; kabel busi untuk mesin pembakaran internal; katrol
[bagian mesin]; katrol drive untuk sabuk transmisi daya dari mesin pertanian; katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari
mesin-mesin industri; katrol logam menjadi bagian dari mesin; katrol menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin];
katup air dari logam untuk mengendalikan aliran air pendingin untuk mesin; katup bola menjadi bagian dari mesin; katup dosis
[bagian-bagian mesin]; katup menjadi bagian dari mesin; katup merupakan mesin atau bagian dari mesin; katup penurun
tekanan [bagian mesin]; katup sebagai komponen mesin; katup tekanan [bagian mesin]; katup tekanan menjadi bagian dari
mesin; katup, penggeser, keran atau klak katup (bagian mesin); kebisingan isolasi kandang [bagian mesin]; kelebihan kopling
[bagian mesin]; kepala pengeboran [bagian mesin]; kerangka-kerangka saringan (filter)  untuk mesin-mesin dan peralatan-
peralatan pengolahan makanan dan minuman; kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin penyaringan; keranjang
perkakas untuk mesin pencuci piring; kereta api membangun mesin; kertas terguncang mesin; kipas kopling untuk mesin
mobil; kipas pendingin untuk mesin; koil pengapian untuk mesin otomotif; kondensor uap [bagian-bagian mesin]; kontrol
hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol hidrolik untuk motor dan mesin; kopling dan belting
mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling gigi untuk mesin; kopling modular untuk peralatan mesin; kopling pengaman
untuk mesin; kopling poros [mesin]; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk aparatus mengekstrasi
cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling untuk alat
pertanian; kumparan pengapian untuk mesin pembakaran internal; layar pengganti sebagai bagian dari mesin; layar sebagai
bagian dari mesin; lembam generator gas [mesin]; lengan mitigasi kebisingan [bagian mesin]; lengan robotik untuk
pengeboran; lengan rocker untuk motor dan mesin; listrik las busur mesin; mata bor (bagian dari mesin); mata bor karbid untuk
membuat lubang; mata bor logam dan mata bor non-logam serta alat pemotong mata bor; mata gergaji [bagian-bagian mesin];
mata widia digunakan dengan Mesin Perkakas; mekanisme robot [mesin] untuk digunakan dalam konstruksi; mekanisme robot
[mesin] untuk pengolahan bahan makanan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan buah-buahan; mekanisme robot
[mesin] untuk pengolahan sayuran; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sereal; mekanisme robot menjadi bagian dari
mesin bongkar muat dan alat; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; membalikkan mesin penjual untuk daur
ulang botol kosong dan kaleng; membalikkan mesin penjual untuk daur ulang wadah minuman kosong; membentuk mesin;
membentuk mesin untuk pengerjaan logam; memicu magnetos untuk mesin; memotong obor; mencetak kepala untuk mesin
cetak industri; mendorong batang untuk motor dan mesin; mendorong kopling poros untuk mesin; menekan setrika [mesin
untuk keperluan industri]; mengemudi rantai untuk mesin; mengemudi sabuk untuk mesin; meniup obor; menyisipkan bantalan
untuk mesin; menyortir mesin optik, selain untuk uang; mesin (bukan untuk kendaraan darat); mesin Bor untuk pengerjaan
logam; mesin Potong Rumput; mesin aerasi; mesin anyaman; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu
untuk kayu bakar; mesin bertiup  untuk kompresi, mengisap dan membawa biji-bijian; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor
aspal atau beton; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bordir; mesin bordir komputer; mesin bubut kayu;
mesin cetak; mesin cetak  untuk mencetak kemasan; mesin cetak digital; mesin cetak digital untuk industri tekstil; mesin cetak
digital untuk keperluan industri; mesin cetak digital untuk mendekorasi kaleng minuman; mesin cetak digital untuk permukaan
keramik; mesin cetak industri; mesin cetak injeksi; mesin cetak offset; mesin cetak pelet kayu untuk bahan bakar; mesin cetak
planographic; mesin cetak rotary; mesin cetak tipografi; mesin cetak untuk tekstil; mesin chipping kayu; mesin coating
elektrostatik; mesin conveyor jalur perakitan; mesin cuci kendaraan; mesin cuci listrik; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah
tangga; mesin cuci otomatis untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dan alat fusi
untuk melebur dan menyambung ke pipa plastik; mesin dan motor untuk model kendaraan; mesin dan motor untuk model
perahu; mesin dan motor untuk pesawat model; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dapur, listrik, krim untuk membuat
whipped; mesin die-cutting; mesin die-cutting dan sadap; mesin die-stamping; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain
untuk kendaraan darat; mesin dispensing, selain mesin penjual; mesin drainase; mesin drop-penempaan; mesin dry-cleaning;
mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin elektromekanis untuk manipulasi otomatis barang; mesin embossing; mesin
etsa plasma; mesin friezing; mesin gambar kawat; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin gerinda putar; mesin giling
untuk keperluan pertanian; mesin hauling net [ikan]; mesin hemming; mesin hidrolik; mesin hidrolik dan aparat; mesin hidrolik
dan motor; mesin hobbing; mesin hobi grade untuk dikendalikan radio kendaraan udara dan permukaan; mesin industri
penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin jahit; mesin jahit industri; mesin jahit kancing; mesin
jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin jahit, listrik; mesin jalan bergulir; mesin jalan paving; mesin kawat ekstrusi; mesin
kayu listrik gergaji; mesin kelas hobi untuk kendaraan udara dan permukaan dikendalikan remote; mesin keling; mesin
kemasan; mesin kemasan vakum; mesin kertas; mesin kertas calendering; mesin kertas shredding; mesin las gas; mesin las,
listrik; mesin lukisan; mesin marka jalan; mesin membilas; mesin memukul-mukul; mesin mengasah; mesin menggigit; mesin
mengiris makanan untuk penggunaan komersial; mesin menyapu; mesin menyapu jalan; mesin mineworking; mesin mortising;
mesin multipacker; mesin nikel-plating; mesin packing; mesin pancang veneer; mesin panen; mesin parit; mesin paving aspal;
mesin pelapis kertas; mesin pelumpuran; mesin pemadat sampah; mesin pemadat tanah; mesin pemanen; mesin pemanen
dan pengikat; mesin pemanen dan perontok; mesin pembakaran internal untuk kapal; mesin pembakaran internal untuk
pembangkit listrik, selain untuk kendaraan darat; mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat; mesin
pembakaran untuk mesin; mesin pembersih pasir; mesin pembersih robotik; mesin pembersih sumur minyak; mesin
pembersih uap dalam sifat pel uap; mesin pembor skrup; mesin pembuat batu bata; mesin pembuat benang; mesin pembuat
bihun; mesin pembuat karet; mesin pembuat kawat; mesin pembuat lobang logam; mesin pembuat pasta, listrik; mesin
pembuat pin; mesin pembuat roti bun kukus; mesin pembuat sepatu; mesin pembuat sosis; mesin pembuat substrat semi-
konduktor; mesin pembuat susu kedelai; mesin pembuatan kertas; mesin pembungkus; mesin pemilin benang; mesin pemintal
benang; mesin pemisah; mesin pemisah dengan putaran (centrifuges).; mesin pemisah kabut minyak.; mesin pemisah minyak;
mesin pemisahan barley; mesin pemoles beras; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan industri; mesin pemotong busur
listrik; mesin pemotong dan penuai; mesin pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin pemotong oksiasetlin;
mesin pemotong plasma; mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput listrik; mesin pemotong rumput robot; mesin
pemuat batu bara; mesin pemukul; mesin penanam benih pertanian; mesin penanam rotari [mesin]; mesin penanganan; mesin
penanganan otomatis; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampur karet; mesin pencampuran; mesin pencuci pakaian;
mesin pencuci piring untuk keperluan industri; mesin penegang jangkar; mesin penempaan; mesin penerbangan; mesin
pengaduk adonan; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan orbital; mesin pengamplasan
untuk pengerjaan kayu; mesin pengangkut untuk pelat cetak; mesin pengapur; mesin pengayak; mesin pengebor; mesin
pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin pengecatan; mesin pengecoran; mesin pengeluaran (barang) kemasan; mesin
pengemas untuk makanan; mesin pengemas vakum; mesin pengepakan otomatis untuk makanan; mesin pengepres pakaian;
mesin pengering biji-bijian; mesin pengerukan; mesin penggali; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling dengan roda
gigi bevel spiral; mesin penggiling internal yang; mesin penggiling kayu; mesin penggilingan pengeboran; mesin penggulung
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kabel plastik; mesin pengikat berluki otomatis; mesin pengikat kulit; mesin pengiris sayuran; mesin pengisi robot; mesin
pengolah bijih; mesin pengolah karet; mesin pengolah tembakau; mesin pengolah tempe; mesin pengolah wafer semi
konduktor; mesin pengolahan karbon dioksida; mesin pengumpul debu; mesin pengupas kulit ari padi; mesin penjual otomatis
untuk makanan dan minuman; mesin penjual otomatis untuk pengeluaran minuman; mesin penjualan elektronik otomatis;
mesin penyaring lumpur bor; mesin penyegel robot; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin penyemprotan; mesin
penyiangan; mesin penyortir dokumen; mesin penyortir kertas otomatis; mesin penyulingan minyak; mesin perakitan untuk
perangkat layar kristal cair; mesin peregangan benang; mesin perforasi untuk keperluan industri; mesin perforasi untuk
pengerjaan logam; mesin persiapan makanan, elektromekanis; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin pesawat terbang;
mesin photoengraving; mesin planing; mesin planing kayu; mesin polishing barley; mesin potong, listrik; mesin press besi
untuk pakaian; mesin puting beliung; mesin raket merangkai; mesin ramjet untuk pesawat; mesin ramjet, selain untuk
kendaraan darat; mesin rel-peletakan; mesin roket, selain untuk kendaraan darat; mesin sandblasting; mesin scutching untuk
industri tekstil; mesin setrika; mesin solder autogenous; mesin sortasi optik untuk biji-bijian; mesin sortasi optik untuk
keperluan industri; mesin sortasi optik untuk sereal; mesin sortir parsel otomatis; mesin stamping otomatis; mesin sumur
minyak memompa; mesin tekanan cuci; mesin telur mengiris; mesin tenun halus; mesin tidur siang untuk industri tekstil; mesin
tipografi; mesin tolol; mesin untuk aerostats; mesin untuk daur ulang; mesin untuk industri konstruksi; mesin untuk kapal;
mesin untuk kapal laut; mesin untuk kendaraan bantalan udara; mesin untuk memisahkan bahan daur ulang; mesin untuk
memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk mengekstraksi garam; mesin untuk menyaring susu; mesin
untuk mewarnai tekstil; mesin untuk pembuatan bahan kemasan; mesin untuk pembuatan baterai; mesin untuk pembuatan
bola lampu; mesin untuk pembuatan briket sarang lebah; mesin untuk pembuatan enamel; mesin untuk pembuatan kawat dan
kabel listrik; mesin untuk pembuatan pengikat atau pengunci; mesin untuk pengepakan dan pembongkaran; mesin untuk
persiapan pelat cetak; mesin untuk produksi material pengemasan; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya;
mesin-mesin industri untuk membersihkan pasir; mesin-mesin makanan mengupas untuk penggunaan komersial; mesin-mesin
makanan pencampuran untuk penggunaan komersial; mesin-mesin penyaringan untuk digunakan pada pembuatan
semikonduktor-semikonduktor; mesin-mesin saringan (filter) membran; mixer [mesin]; motor dan mesin; motor listrik dengan
transmisi roda gigi untuk mesin; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor
mesin jahit; mounting bracket disesuaikan untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; muffler untuk motor
dan mesin; naik-on mesin pemotong rumput; noses integral untuk mesin; notchers [mesin alat]; obor blow gas dioperasikan;
obor las; obor las, dioperasikan dengan gas; obor las, listrik; obor pemotongan, dioperasikan dengan gas; obor propana untuk
digunakan dengan bahan atap; obor propana untuk kliring salju dan es; obor propana untuk kliring vegetasi; outerbox mulai
mesin; pabrik [mesin]; pakai piring untuk mesin; palu bor listrik yang dioperasikan; particulate filter [bagian mesin]; pedal drive
untuk mesin jahit; pelat cetak flexographic; pelat cetak litograf; pemanen untuk pertanian; pemasangan gantungan diadaptasi
untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; pemasangan pelat untuk mesin; pembersih udara [bagian-
bagian mesin]; pembuatan innerbox mesin; pembuatan outerbox mesin; pembudidaya pertanian; pembuka pintu hidrolik dan
penutup [bagian mesin]; pemegang alat mesin; penangkap lumpur dan kolektor [mesin]; pencetakan mesin untuk digunakan
dengan keramik; pencetakan mesin untuk digunakan dengan tekstil; pencetakan mesin untuk digunakan pada lembaran
logam; pencetakan rol untuk mesin; pendingin minyak untuk motor dan mesin; penekan [mesin untuk keperluan industri];
pengapian dengan magnet untuk mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pengecil tekanan [bagian mesin]; pengecil
tekanan menjadi bagian dari mesin; penggerak katup, keran atau klak katup [bagian dari mesin]; penggiling obat [mesin];
penggilingan mesin untuk pengobatan keramik dan logam; pengiris keju [mesin]; pengolah tanah [mesin]; pengumpul skala
untuk boiler mesin; pentil merupakan mesin atau bagian dari mesin; penugal benih untuk mesin pertanian; penukar panas
[bagian mesin]; penukar panas menjadi bagian dari mesin; penutup dan layar untuk aparatus mengekstrasi cairan dan
aparatus mengeringkan (mesin); penyapu jalan [mesin]; penyemprot insektisida [mesin]; peralatan mekanik untuk industri
keramik (termasuk mesin keramik untuk bangunan); peralatan mesin computer numerical control [CNC] untuk mesin
pengepakan; peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin bor; peralatan mesin kontrol numerik komputer
[CNC] untuk mesin penggilingan; peralatan mesin untuk industri elektronik; peralatan mesin untuk mengolah produk-produk
plastik setengah jadi; peralatan pelumasan (mesin); peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering material;
peralatan pengapian mesin pembakaran internal; peralatan untuk pengerjaan dengan mesin; perangkat anti polusi untuk motor
dan mesin; perangkat pemotong menjadi bagian dari mesin; perangkat penahan untuk peralatan mesin; perangkat pengapian
untuk mesin pembakaran internal; perangkat pengurangan kebisingan untuk mesin dan bagian mesin; peredam tekanan
[bagian-bagian mesin]; peredam untuk mesin; perkakas bor listrik untuk rumah tangga; permukaan penyaringan sebagai
bagian dari mesin; perumahan [bagian mesin]; piring berlubang menjadi bagian dari mesin untuk menyortir bahan; piring
mesin geser; pisau [bagian dari mesin]; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk mesin; piston untuk mesin
kendaraan; piston untuk mesin kendaraan darat; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin
untuk kendaraan darat; polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa [bagian mesin, mesin atau
motor]; pompa [mesin]; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa menjadi bagian dari
mesin, motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; pompa untuk
mesin kendaraan darat; pompa untuk mesin pendingin; pompa vakum [mesin]; pukulan untuk mesin meninju; pulverisers
[mesin]; pusat bor menjadi bagian dari mesin; pusat permesinan horizontal; pusat permesinan vertikal; radiator [pendinginan]
untuk motor dan mesin; radiator pendingin untuk mesin pembakaran internal; rak pencuci piring [bagian dari mesin pencuci
piring]; rammers [mesin]; rantai penggerak untuk mesin; rantai roller menjadi bagian dari mesin; reaktor epitaxial untuk
semikonduktor manufaktur mesin; reamers [bagian mesin]; reamers menjadi alat mesin; regulator [bagian mesin]; regulator
menjadi bagian dari mesin; regulator tekanan [bagian mesin]; regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; rem cakram
menjadi bagian dari mesin; rem cakram untuk mesin; rig pengeboran; robot industri untuk mesin dan peralatan mesin; robot
industri untuk peralatan mesin; roda cacing untuk mesin; roda gesekan untuk mesin; roda gigi untuk mesin; roda gila mesin
mobil; roda mahkota menjadi bagian dari mesin; roda mesin; rol untuk mesin cetak rotary; rol untuk mesin pengolahan barley;
rotavators (mesin); router [Mesin Perkakas]; rumah bantalan untuk mesin; rumah kipas pendingin untuk mesin mobil; rumit
mesin penggiling; sabuk penggerak untuk mesin; sabuk transmisi listrik untuk mesin; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian;
salad spinners [mesin dapur listrik]; sambungan penyegelan [bagian dari mesin]; sambungan penyegelan [bagian mesin];
sangkar bantalan menjadi bagian-bagian mesin; saringan mesin.; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin dan peralatan-
peralatan pengolahan makanan atau minuman; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan; scarifiers [mesin
pemindah bumi]; scroll saws [mesin]; servomotors untuk mesin jahit; sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat rotary untuk mesin;
silinder mesin untuk kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan darat; sisipan tumpukan lengan [bagian mesin]; sistem
pembuangan untuk mesin diesel; stater penghidup/matikan mesin; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; tambour untuk
mesin bordir; tang hidrolik (bagian dari mesin Membangun); tangki air pendingin untuk mesin mobil; tap [bagian-bagian mesin,
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mesin atau motor]; tekanan mengurangi katup menjadi bagian dari aparat kriogenik [mesin]; tiriskan salad [mesin dapur listrik];
transduser tekanan menjadi bagian dari mesin; transmisi untuk mesin; trek karet menjadi bagian dari mesin penggali; trek
karet menjadi bagian dari perayap di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pembuat jalan; trek
karet menjadi bagian dari perayap di mesin penyapu jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertambangan;
trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin dan peralatan
bongkar muat; trek karet untuk mesin pertambangan crawler; tumpukan kecepatan untuk mesin; tumpukan lengan [bagian
mesin]; unit roda gigi untuk mesin; windrowers untuk mesin pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:04:19
540   EtiketDID2022051314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya padonan, No. 11, Tibubeneng, , Kabupaten Badung, Bali, 80361
Shafira Balqish

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Savanna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion dan spray untuk tubuh; Pembersih untuk badan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun Mandi; body butter untuk

keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; esens tubuh; gel untuk tubuh;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk pembersih tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma;
lotion masker tubuh; lotion tubuh beraroma; lotion untuk perawatan tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh; minyak tubuh;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; penyegar tubuh dengan cara disemprot; sabun cair untuk mandi; sabun krim tubuh; scrub
pengelupasan untuk tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; susu tubuh;
tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:06:04
540   EtiketDID2022051316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jababeka Blok U No. 29-C, Karang Baru, Cikarang Utara, Bekasi 17530., Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17530.

PT GONDOWANGI TRADISIONAL KOSMETIKA

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 :

: M lab
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih wajah (kosmetik); Perona Pipi; Perona mata; Sediaan tabir surya; bedak wajah longgar; dasar bedak

(kosmetik); pelembab tubuh; pelembab wajah; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; serum mata; serum
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:08:58
540   EtiketJID2022051317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garden Raya No. C6, Rt. 014 Rw. 005
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PO SUN KOK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: GRUPPO + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GRUPPO + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah muda, Merah tua, Hijau muda, Hijau tua, Kuning, Biru muda, Biru tua, Coklat, Krem, Ungu muda, Ungu tua, Hitam, Abu-

abu dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa agen real estat; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa

penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan tempat bisnis; layanan apartemen, kondominium, villa, dan jasa manajemen
penyewaan kabin; memberikan informasi real estat; memberikan informasi terkait penyewaan tanah; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; penyewaan tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:13:10
540   EtiketDID2022051318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garden Raya No. C6, Rt. 014 Rw. 005
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PO SUN KOK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRUPPO + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GRUPPO + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah muda, Merah tua, Hijau muda, Hijau tua, Kuning, Biru muda, Biru tua, Coklat, Krem, Ungu muda, Ungu tua, Hitam, Abu-

abu dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; T-shirt dengan logo; baju rajut (pakaian); blazer; celana leging; celana panjang; celana pendek; gaun;

hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket denim; jumpsuits [pakaian]; kaos; kaos oblong; kaos turtleneck tiruan; kemeja
berkerah; kemeja formal; pakaian; pakaian denim; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; piyama; rok; sandal; sepatu;
sweater katun; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:13:52
540   EtiketJID2022051319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedoya Center D1, Jl. Raya Perjuangan 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PT Ako Media Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : salt = Garam.
591 Uraian Warna : Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyediaan tenaga kerja; Keagenan tenaga kerja; Penempatan tenaga kerja; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan;

konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan
perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:14:42
540   EtiketDID2022051320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Safir II Blok C1 No. 18 Rt. 004 Rw. 001
Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

GIOVANNI WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FREESTYLE DUST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FREESTYLE DUST : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk penataan rambut; bedak rambut; sediaan rias rambut kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:15:34
540   EtiketJID2022051322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Graha Grande Blok J No. 29 RT 004/008, Kota Bogor, Jawa Barat,
16165

Rd Triasa Agung Laksana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRAVERENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyewaan, sewa-guna dan berbagi kendaraan bermotor, sepeda, sepeda motor, dan sepeda moped===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:16:07
540   EtiketDID2022051323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 921, Building 1, Jiazhaoye Square, No. 318, Wuyi Road, Wulipai Street,
Furong District, Changsha City, Hunan Province

HUNAN SUNYE IMP.& EXP. CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: akadeco logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan

industri; Papan berlaminasi (dari plastik); bahan isolasi; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; kemasan tahan air;
komposisi untuk mencegah radiasi panas; lembaran plastik, selain untuk pembungkus; zat plastik, setengah jadi; zat untuk
isolasi bangunan terhadap kelembaban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:22:31
540   EtiketDID2022051324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH + Lukisan Padi, Petani dan Pondok
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Susu kedelai;
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minyak bekatul; minyak bekatul padi untuk keperluan kuliner; minyak bekatul untuk makanan; pengganti susu, khususnya susu
beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; susu almond; susu beras untuk digunakan
sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu kedelai; susu rami untuk digunakan sebagai
pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:23:07
540   EtiketJID2022051325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedoya Center D1, Jl. Raya Perjuangan 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PT Ako Media Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : salt = Garam.
591 Uraian Warna : Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi

komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang
teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).;
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; layanan pelatihan di bidang pengembangan
perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer;
layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; melakukan kursus pelatihan di bidang
teknologi dan inovasi; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; penyediaan video yang
tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:23:41
540   EtiketD222022051326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HYARTA RESIDENCE B.12, TEGALWARAS, RT/RW 006/029, SARIHARJO,
 NATALIA NIKOLAEVNA BOIKO
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NGAGLIK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAFAS 2 + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Merah, Hitam, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===vitamin dan obat untuk burung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:25:01
540   EtiketJID2022051327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Latigo 3 No. 1, Gading Serpong Rt. 003 Rw. 007,
Kel. Cijantra Kec. Pagedangan Kab. Tangerang,
Banten 15335, Kabupaten Tangerang, Banten

CV. LIANDI ESENSIAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMPESHOP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EMPESHOP + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Putih, Hijau tosca dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga

elektronik; layanan grosir untuk game; layanan ritel yang berkaitan dengan game; mengatur dan menyelenggarakan acara,
pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen
(consumer electronics) dan industri hiburan permainan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:25:21
540   EtiketDID2022051328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Way Kunjir,seray, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, 34874
Prasetyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lees's Bakery n Cake
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna gambar , warna roti golden brown, Huruf  Lees's warna broken white outline belakang hitam, outline depan oranye,

Huruf bakery n Cake solid black
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panettone (roti manis); Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kopi; Roti pastry; adonan puff pastry (roti); adonan roti;

bahan makanan untuk adonan roti dan kue; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti
dalam bentuk pasta; chapati [roti tidak beragi]; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; matzo [roti tak
beragi]; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; quesadillas [roti
isi]; remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti multigrain; roti naan;
roti pita; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:25:22
540   EtiketDID2022051329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 3A18, Building A5, Hangcheng innovation Pioneer Park, NO.159 Hangcheng
Avenue, Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen , 518000

Shenzhen Xiangyou Technology Co., LTD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: yaaluus 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 : ===Kotak rokok elektrik; Penyangga rokok; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; alat penguap oral untuk

perokok; asbak untuk perokok; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; filter rokok; herbal untuk merokok; korek api; kotak rokok; larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pengabut untuk rokok elektronik; pipa tembakau; rokok; rokok
elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:25:52
540   EtiketDID2022051330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower Lantai 12, suite B & C, Kawasan District 8, Jalan Jenderal Sudirman,
Kav. 52-53, SCBD Lot 13, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT AGUNGTAMA MAKMUR MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROVITU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Hijau Muda dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk
pakan hewan; Bahan makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan pengikat mikotoksin sebagai
komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Beras untuk pakan ternak; Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan,
dapat dimakan; Campuran pakan ternak; Es krim untuk hewan peliharaan; Kedelai untuk pakan hewan; Kunyah-kunyahan
yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat
dimakan untuk hewan peliharaan; Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan; Lobak untuk pakan hewan; Makanan
hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak
dari Jagung; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang
dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak; Makanan ternak sintetis; Mout untuk pakan ternak; Pakan hewan untuk
menambah kekuatan; Pakan ternak; Pelet (Makanan Ternak); Pur (Pakan Ternak); Rape cake (biji) untuk ternak; Sediaan
untuk menggemukan hewan; Sediaan untuk penggemukan ternak; Sisa produk sereal untuk hewan konsumsi; Tepung Bahan
Makanan Ternak; akar untuk pakan hewan; algarovilla untuk pakan hewan; babi [ternak]; bahan makanan berbahan dasar
sereal untuk hewan; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan
makanan untuk anak anjing; bahan makanan untuk anak sapi; bahan makanan untuk ayam; bahan makanan untuk burung;
bahan makanan untuk domba; bahan makanan untuk hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk
ikan; bahan makanan untuk kuda; bahan makanan untuk unggas; benih untuk pakan hewan; bibit gandum untuk pakan
hewan; biji burung; biji rami untuk konsumsi hewan; biji rami untuk pakan hewan; biji-bijian untuk konsumsi hewan; biskuit
anak anjing; biskuit anjing; biskuit hewan; biskuit kucing; bubur tepung untuk pakan hewan; burung peliharaan; dedak padi
untuk pakan hewan; flax meal [makanan ternak]; ganggang untuk pakan hewan; ganggang, tidak diolah, untuk makanan
manusia atau pakan hewan; garam mineral untuk ternak; garam untuk ternak; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan
untuk anjing; kacang dan kacang disiapkan untuk pakan hewan; kapur untuk makanan hewan; kios pakan untuk hewan;
konsentrat untuk pakan ternak; kue jagung untuk ternak; kue kacang untuk hewan; kue residu kedelai dan sereal untuk
konsumsi hewan; kunyah-kunyahan untuk binatang; limbah penyulingan untuk konsumsi hewan; maggot untuk pakan ternak;
makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan bebek; makanan biji rami untuk
konsumsi hewan; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan burung; makanan hewan; makanan hewan peliharaan;
makanan ikan; makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan; makanan kaleng untuk anjing;
makanan kaleng untuk kucing; makanan kepiting; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit tepung untuk
ayam petelur dan bibit kecil; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan kuda, bisa dimakan; makanan ternak;
makanan udang (makanan ternak udang); makanan untuk hamster; makanan untuk hewan; makanan untuk ikan akuarium;
makanan untuk ikan mas; makanan untuk tikus; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing;
memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kuda; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan;
minuman untuk hewan peliharaan; nutrisi (bahan makanan) untuk ikan; oil cake (makanan untuk pakan hewan); pakan babi;
pakan ikan; pakan untuk budidaya air; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan; pengganti susu untuk digunakan
sebagai makanan hewan; pengganti susu untuk hewan; produk pertanian; produk sampingan dari pengolahan sereal, untuk
konsumsi hewan; ragi untuk pakan hewan; ransum ternak; sediaan untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak; spirulina
yang belum diolah untuk makanan manusia atau pakan hewan; suplemen makanan untuk akuakultur.; susu bubuk untuk anak
kucing; susu bubuk untuk anak-anak anjing; susu bubuk untuk hewan; tepung ikan untuk konsumsi hewan; tepung kelapa
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untuk konsumsi hewan; ternak; ternak [ternak]; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang sotong untuk makanan
hewan; tumbuk dedak untuk konsumsi hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:27:56
540   EtiketD222022051331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HYARTA RESIDENCE B.12, TEGALWARAS, RT/RW 006/029, SARIHARJO,
NGAGLIK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

 NATALIA NIKOLAEVNA BOIKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEW KRISTAL + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Putih, Hitam, Oranye, Merah, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===vitamin dan obat untuk burung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:28:26
540   EtiketDID2022051332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Let Suwaji No.71 RT.001 RW.001, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah,
56254

CV. SURYA SUMBING SINDORO, Lesmono Huri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HKL PREMIUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM MERAH EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok kretek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:28:53
540   EtiketJID2022051333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN ALVANIA L. 16 / 7 RT. 006 RW. 007, KEL. PONDOK RANJI, KEC.
CIPUTAT TIMUR, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

 RADITYA HARIMURTI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIVE TIMES & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FIVE TIMES Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan pusat perbelanjaan

(Mall); Periklanan online; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan pemesanan on-line di bidang
pengambilan dan pengiriman restoran; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan
barang; perdagangan online; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; toko online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:31:07
540   EtiketDID2022051334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Kelapa Raya No. 1, Rt. 002 Rw. 010, Utan Kayu Selatan, Matraman,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120

AGUSTINUS TONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP 1 dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Film plastik untuk kaca arsitektur; Karet gelang untuk industri; Karet kolor; Mika lembaran; Pita untuk penyekat pada ulir

pipa; Selang LPG; Selang kawat; Selang spiral air; Tabung fleksibel bukan dari logam; alumunium Foil Sebagai Bahan Isolasi;
asbes; bahan penyekat lem; balata; benang asbes, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun asbes (asbestos yarn);
benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; bulu kempa asbes;
bulu kempa isolasi; fiberglass untuk isolasi; gasket; getah perca; isolasi bahan tahan api; kain fiberglass untuk insulasi
bangunan; kain isolasi; karet busa; karet sintetis; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk keperluan pengepakan;
lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran plastik; minyak isolasi; paking asbes;
papan asbes asbes; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; penutup asbes; penutup isolasi untuk mesin industri;
penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pita (ban) isolasi; pita
isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; selang
air; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penyiraman; senyawa
perekat penyekat; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil; serat vulkanisir; serat
vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; tabung karet fleksibel; tabung plastik fleksibel; tali karet; tirai
api asbes; tirai pengaman asbes; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral untuk digunakan dalam manufaktur
media filter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:31:56
540   EtiketD222022051335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HYARTA RESIDENCE B.12, TEGALWARAS, RT/RW 006/029, SARIHARJO,
NGAGLIK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

 NATALIA NIKOLAEVNA BOIKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vitalur mini + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hijau, Hitam, Biru, Oranye, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===vitamin dan obat untuk burung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:32:25
540   EtiketDID2022051336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH + Likisan Padi, Petani dan Pondok
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran;

Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; Dedak; Pesak (Sekam Padi); Teh serbuk daun kelor; Tepung gula; Tepung
jagung; Tepung ketan; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras putih; beras sekam; gula; gula pasir; gula tebu; gula tebu pasir; menir untuk makanan manusia; mi
dari tepung beras; mie beras; serbuk teh berbahan dasar kelor; teh; teh barley; teh bubuk; teh hitam; teh instan; teh
pelangsing; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung hasil dari produksi
penggilingan; tepung jagung; tepung serbaguna; tepung terigu; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:32:47
540   EtiketJID2022051337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GD Koperasi Sejati Mulia JL. Raya Ragunan No. B1, Jati Padang, Pasar Minggu,,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Cakra Manunggal Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cakra Manunggal Pratama
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultansi strategi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:32:49
540   EtiketDID2022051338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANGKA VIII C NO. 22 RT. 002 RW. 012. KEL. PELA MAMPANG KEC.
MAMPANG PRAPATAN  JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

FA'IZA FARDI ABIDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAQII
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:35:49
540   EtiketDID2022051339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 07G, 24/F, HAIANHUANQING BLDG, NO.24 FUTIAN RD, XUZHEN COMMUNITY,
FUTIAN ST, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG

Guangdong Kuaike E-commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Das Only. logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
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510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bantalan, bukan dari karet, plastik, kertas atau karton; bahan pembungkus [bantalan, isian], bukan dari karet,
plastik, kertas atau kardus; jaring; jaringan; kain besar untuk melindungi dari debu; kantong perlindungan yang terbuat dari
kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; penutup kendaraan, longgar;
rumput untuk pelapis; string untuk pengepakan; tali; tali dipilin untuk menggantung gambar; tali gunung; tali menggantung
pakaian; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan; tas binatu; tas hadiah dari kain; tas
jaring untuk mencuci laundry; tas jaring untuk mencuci lingerie; tas kanvas untuk penyimpanan; tas penyimpanan mainan; tas
sepatu untuk penyimpanan; tas tekstil untuk kemasan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:37:41
540   EtiketJID2022051340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Duren Raya No. 350 A, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA

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 :

: SUPERSTAR FITNESS YOUR DREAM BODY COME TRUE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Superstar Fitness: Pusat Kebugaran Para Mega Bintang. Your Dream Body Come True: Bentuk Badan
Impianmu Jadi Kenyataan

591 Uraian Warna : Merah, Ungu, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,

kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; klub kesehatan, yaitu, penyediaan
fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; 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; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; penyelenggaraan
kelas fitness===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:38:02
540   EtiketJID2022051341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Multivision Tower Lt. 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setia Budi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. WILMAR PADI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWAH + Likisan Padi, Petani dan Pondok
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengemasan makanan dan minuman; penggilingan; penggilingan tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:39:24
540   EtiketDID2022051343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG JB TOWER LT. 19, UNIT B, JL. KEBON SIRIH NO. 48-50, KEL. GAMBIR,
KEC. GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PT. CIPTA INVESTASI TERDEPAN

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 :

: AYOVEST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : AYOVEST = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi

keuangan; Perangkat lunak pemrosesan pembayaran elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam perdagangan elektronik; perangkat lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang
akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:41:47
540   EtiketJID2022051344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG JB TOWER LT. 19, UNIT B, JL. KEBON SIRIH NO. 48-50, KEL. GAMBIR,
KEC. GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PT. CIPTA INVESTASI TERDEPAN

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 :

: AYOVEST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AYOVEST = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:42:05
540   EtiketD222022051345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Susukan III Rt 04 Rw 07, Margokaton, Seyegan, Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Siti Nur Anisah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rukma Batik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, coklat kekuningan, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:43:14
540   EtiketDID2022051346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Kelapa Raya No. 1, Rt. 002 Rw. 010, Utan Kayu Selatan, Matraman,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120

AGUSTINUS TONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASHUA TOP 1 dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penanda buku; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku

tulis dan kertas tulis; Buku-buku nota yang dapat direkatkan; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Karton manila;
Kartu nama; Kertas Sembahyang; Kertas filter; Kotak dari kardus atau kertas; Map [alat tulis menulis]; Pelubang kertas; Peta;
Pulpen; Selotip timbal ganda; Tinta isi ulang pulpen; alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat untuk kesenian;
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album; almanak; amplop; atlas; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; baki surat; bantalan stempel; barang-barang
cetakan; brosur yang dicetak; buku agenda; buku alamat; buku catatan; buku cerita; buku gambar; buku harian; buku komik;
buku kwitansi; buku nomor telepon; buku penerimaan kas; buku tamu; buku tulis; buku-buku telepon dan alamat; busur derajat
untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; cairan koreksi untuk dokumen; cairan koreksi untuk mengetik [keperluan
kantor]; cat air; diagram; film plastik perekat untuk kemasan; folder untuk surat; formulir, dicetak; foto-foto; gulungan kertas
untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; isi ulang tinta pena; kartu pos; kartu ucapan selamat; kartu undangan;
kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gambar; kertas karbon; kertas komputer; kertas pembungkus makanan; kertas stensil
[kertas stensil]; kertas toilet; klip surat; klise-klise; kotak pensil; krayon; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk melukis;
label kertas berperekat; label perekat (alat tulis); lem untuk keperluan alat tulis; lukisan; majalah; mata pena; mesin tulis jenis
kantor; mesin tulis manual dan elektrik; ornamen [patung] terbuat dari kertas; paku payung; palet untuk pelukis; pamflet; papan
nama dari kertas atau karton; papan tulis; pastel minyak; patung-patung dari bubur kertas; pelubang kertas [keperluan kantor];
pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pembuka surat; pembuka surat dari logam mulia; penghapus papan tulis; penjepit
kertas; pensil; pensil batu tulis; pensil gambar; penulisan cek kantor dan mesin ukiran; perforator kantor; pita kertas untuk
mesin hitung; pita perekat untuk kertas karton; plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; portofolio dokumen [alat
tulis]; portofolio jenis alat tulis; potret; rautan; rautan pensil; sampul buku; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis
atau keperluan rumah tangga; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; tempat alas kartu; tempat
kartu yang diputar; tissue kertas kering; tongkat tulis kapur tulis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:43:38
540   EtiketDID2022051347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dharmawangsa X No 76 A, Cipete Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. Internusa Jaya Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SITL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Langit adalah batasnya
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===balok tahan api, bukan dari logam; balok tahan api, bukan dari logam, untuk digunakan sebagai pelapis tungku; batu bata

keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; batu bata tahan api, bukan dari logam; keramik untuk digunakan dalam
tungku tahan api; lapisan tungku tahan api, bukan dari logam; semen tahan api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:43:53
540   EtiketJID2022051348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG JB TOWER LT. 19, UNIT B, JL. KEBON SIRIH NO. 48-50, KEL. GAMBIR,
KEC. GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PT. CIPTA INVESTASI TERDEPAN

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 :

: AYOVEST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AYOVEST = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan broker yang berkaitan dengan berlangganan atau penawaran efek; penyedia informasi perdagangan sekuritas,

yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan emiten===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:44:05
540   EtiketDID2022051407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Baru II No. 39, Kramat, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

CHRISTOPHER WIRIJA
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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 :

: MOSCATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Barang untuk digunakan sehari-

hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari
bahan tekstil; Kain Batik; Kain sorban; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah
tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Kain untuk kasur; Selimut; Seprei tempat tidur, khususnya kain
petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang dari tekstil; Tekstil dan barang
tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas lain; Tempatkan tikar plastik
sebagai pengganti tekstil; Tile (Kain Kelambu); [kain] moleskin; alas tidur sekali pakai dari tekstil; bahan penyaringan dari
tekstil; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk
pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian,
khususnya pakaian kerja; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat
tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; barang-barang tekstil
untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; bed cover; bed
cover kertas; belacu; bendera brokat; bendera tekstil; bendera tekstil atau plastik; brokat; bunting tekstil atau plastik; coaster
kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; dekorasi kue tekstil; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari
kain tekstil; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk dari
tekstil yang menampilkan logo tim sepak bola Amerika; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk muka dari tekstil; handuk
tangan dari tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk-handuk dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil;
hiasan dinding dekoratif dari tekstil; jersey [kain]; kain [barang potongan]; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk
penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang wol; kain campuran kapas-wol; kain campuran
katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain elastis
untuk pakaian; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain goni; kain gulungan; kain kafan; kain karung; kain kaskade; kain
katun; kain lakan; kain linen; kain linen untuk bordir; kain lingerie; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan
dalam manufaktur; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain nilon; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain sarung; kain
satin; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-
anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau
bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain
tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain terasa; kain untuk alas kaki; kain untuk kemeja; kain untuk penggunaan
tekstil; kain wol; kain*; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; karpet bepergian [selimut
badan bawah]; kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari
plastik; label perekat tekstil; label tekstil; label tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi
pakaian; lap selimut; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lembar kelambu;
lembaran [tekstil]; linen meja dari tekstil; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti
tekstil; penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; penutup furnitur
dari tekstil; penutup jok dari tekstil; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup meja dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil;
penutup tekstil untuk kursi toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet; permadani tekstil; salib bahan tekstil, selain perhiasan;
saputangan dari tekstile; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung guling; selimut; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut
penutup; selimut printer dari tekstil; selimut sutra; selimut tempat tidur; selimut wol; seprei-seprei (kain); serbet dari tekstil;
serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk tekstil;
spanduk tekstil atau plastik; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei
yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; sutra [kain]; syal [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tag
(label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; taplak meja dari tekstil;
taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas plastik
menjadi pengganti tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan
dalam pembuatan layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki
sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi
pengganti tekstil; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari tekstil;
tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; valances [tirai tekstil]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:44:47
540   EtiketDID2022051408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-21, Shibaura 3-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-8410
Japan

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DESTINATOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DESTINATOR : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Alat anti-silau untuk 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; Jaringan bagasi untuk mobil; Kap mobil; Kendaraan roda empat; Kopeling untuk mobil; Mobil
tanpa pengemudi (mobil otonom); Motor mobil; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Penutup ban cadangan; Pijakan Kaki
(footstep); Pompa angin untuk mobil; Poros transmisi untuk mobil; Poros untuk mobil; Rantai penggerak untuk mobil; Rantai
transmisi untuk mobil; Roda gigi reduksi untuk mobil; Tangki bensin untuk mobil; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat;
alarm tanda mundur untuk kendaraan; atap geser untuk mobil; band untuk hub roda; bantalan rem untuk mobil; batang torsi
untuk mobil; bilah penghapus kaca depan untuk kendaraan; bumper untuk mobil; dashboard untuk mobil; frame plat; gear box
untuk mobil; gearing untuk kendaraan darat; gril mobil; harness keamanan untuk kursi kendaraan; hub untuk roda mobil;
jendela untuk mobil; kaca depan; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion untuk mobil; kafilah; kampas rem untuk mobil;
kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; kendaraan listrik hibrida; kendaraan sport; kepala-sisanya untuk kursi mobil;
kerudung untuk mesin mobil; klakson untuk mobil; konsol sebagai bagian dari interior kendaraan; konverter torsi untuk mobil;
kursi keselamatan untuk anak-anak untuk mobil; kursi untuk mobil; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin mobil;
mobil; mobil hybrid; mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; mobil penumpang; mobil selimut [berbentuk]; mobil sport; motor
listrik untuk mobil; mudguards untuk mobil; pasak trailer untuk kendaraan; pedal; pegas suspensi untuk mobil; pemantik cerutu
untuk mobil; pengangkut bagasi untuk mobil; penutup ban untuk kendaraan; penutup hub; penutup roda cadangan; penutup
roda kemudi untuk mobil; penutup roda untuk kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peredam goncangan
(bumper beams); peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam kejut untuk mobil; pintu untuk mobil; rak bagasi untuk
kendaraan; rak ski untuk mobil; rantai anti-selip; rantai mobil; rem untuk mobil; roda kemudi untuk mobil; roda untuk mobil;
sabuk pengaman untuk kursi mobil; sarung jok dipasang untuk kendaraan; sasis mobil; segmen rem untuk mobil; selimut pas
untuk mobil; sepatu rem untuk mobil; sepeda operator untuk mobil; sistem kontrol traksi untuk mobil; spoiler untuk mobil;
sunroof untuk mobil; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tombol-tombol tuas transmisi untuk
kendaraan darat; trailer [kendaraan]; transmisi untuk kendaraan darat; tutup roda tengah; van [kendaraan]; wadah
penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:45:10
540   EtiketJ222022051409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalisoka Rt 027/Rw 014,Margosari,Pengasih, Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo,
DI Yogyakarta

Rini Puji Astuti, SPT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RINI
Merek Kata dan Lukisan

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Katering makanan dan minuman; 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;
Penyediaan katering; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; 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 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 restoran dan katering; 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;
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 restoran,
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katering, bar dan ruang koktail; 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;
pemesanan jasa katering; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran,
bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:45:10
540   EtiketJID2022051409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BR. DINAS TENGAH PECATU KEL. PECATU, KEC. KUTA SELATAN, Kabupaten
Badung, Bali, 80362

I KOMANG ABDI SURYANDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOGO LAUNDRY EXPRESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gogo Laundry Express adalah sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Merah Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pembersihan helm; Jasa

pembersihan pakaian; Jasa pencucian gorden; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; Mencuci boneka;
Mencuci helm; Pembersihan karpet dan permadani; binatu swalayan; cuci kering; keramas karpet; layanan cuci tekanan;
memberikan informasi terkait dengan pengepresan pakaian; memberikan informasi terkait layanan pencucian; mencuci dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; menyediakan fasilitas cuci
dan pengeringan; menyetrika kain; menyetrika pakaian; menyetrika tekstil; pencucian dan disinfektan linen; penyediaan
fasilitas binatu; penyewaan pengering binatu; setrika linen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:47:27
540   EtiketDID2022051410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soreang - Cipatik (Cisaat) No. 147 Jelegong, Kutawaringin, Kab. Bandung,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40911

PT. Holland For Water

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bening
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nazava Bening = Suatu Penamaan + Logo
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter untuk air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:50:09
540   EtiketJ222022051411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Terbah Rt 024/Rw 009,Pengasih,Pengasih, Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, DI
Yogyakarta

Tri Suyatmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEHATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Oranye, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:50:34
540   EtiketDID2022051412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Flores 627 Sanggrahan RT. 001/RW. 005, Kelurahan Wates, Kecamatan
Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

SYUA DINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ES PELOPOR 2018
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Campur; Es Doger; Es coklat durian; Es teler; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; batang es buah;

es buah; es coklat; es krim buah; es krim dan produk es krim; es susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung
susu; minuman teh dengan susu; sirup (sirup kental); teh susu berbahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:52:17
540   EtiketDID2022051413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soreang - Cipatik (Cisaat) No. 147 Jelegong, Kutawaringin, Kab. Bandung,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40911

PT. Holland For Water

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jernih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nazava Jernih = Suatu Penamaan + Logo
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter untuk air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:52:42
540   EtiketDID2022051414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Baru II No. 39, Kramat, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

CHRISTOPHER WIRIJA

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 :

: GOODWIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : SILVER, BIRU, ABU - ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Barang untuk digunakan sehari-

hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari
bahan tekstil; Kain Batik; Kain sorban; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah
tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Kain untuk kasur; Selimut; Seprei tempat tidur, khususnya kain
petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang dari tekstil; Tekstil dan barang
tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas lain; Tempatkan tikar plastik
sebagai pengganti tekstil; Tile (Kain Kelambu); [kain] moleskin; alas tidur sekali pakai dari tekstil; bahan penyaringan dari
tekstil; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk
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pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian,
khususnya pakaian kerja; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat
tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; barang-barang tekstil
untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; bed cover; bed
cover kertas; belacu; bendera brokat; bendera tekstil; bendera tekstil atau plastik; brokat; bunting tekstil atau plastik; coaster
kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; dekorasi kue tekstil; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari
kain tekstil; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk dari
tekstil yang menampilkan logo tim sepak bola Amerika; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk muka dari tekstil; handuk
tangan dari tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk-handuk dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil;
hiasan dinding dekoratif dari tekstil; jersey [kain]; kain [barang potongan]; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk
penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang wol; kain campuran kapas-wol; kain campuran
katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain elastis
untuk pakaian; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain goni; kain gulungan; kain kafan; kain karung; kain kaskade; kain
katun; kain lakan; kain linen; kain linen untuk bordir; kain lingerie; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan
dalam manufaktur; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain nilon; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain sarung; kain
satin; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-
anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau
bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain
tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain terasa; kain untuk alas kaki; kain untuk kemeja; kain untuk penggunaan
tekstil; kain wol; kain*; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; karpet bepergian [selimut
badan bawah]; kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari
plastik; label perekat tekstil; label tekstil; label tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi
pakaian; lap selimut; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lembar kelambu;
lembaran [tekstil]; linen meja dari tekstil; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti
tekstil; penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; penutup furnitur
dari tekstil; penutup jok dari tekstil; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup meja dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil;
penutup tekstil untuk kursi toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet; permadani tekstil; salib bahan tekstil, selain perhiasan;
saputangan dari tekstile; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung guling; selimut; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut
penutup; selimut printer dari tekstil; selimut sutra; selimut tempat tidur; selimut wol; seprei-seprei (kain); serbet dari tekstil;
serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk tekstil;
spanduk tekstil atau plastik; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei
yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; sutra [kain]; syal [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tag
(label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; taplak meja dari tekstil;
taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas plastik
menjadi pengganti tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan
dalam pembuatan layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki
sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi
pengganti tekstil; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari tekstil;
tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; valances [tirai tekstil]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:53:26
540   EtiketDID2022051415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, ungu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,

inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video
terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; 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 komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak untuk personalisasi,
mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis
data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; 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 yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman
melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan
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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); Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
keuangan; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; 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; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
virtual; perangkat lunak aplikasi seluler; 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 dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer
untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform
keuangan elektronik; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; 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 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 mampu menyediakan fasilitas
perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; program dan
perangkat lunak komputer; publikasi elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:53:31
540   EtiketDID2022051416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Mulia I/II - N / No. 30, RT.011 / RW.005, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon
Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IRENE IMANATA SANTOSO

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 :

: MAZZEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat

dari tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Bahan kasar alas lantai; Barang
untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Cele; Handuk; Handuk Bayi; Handuk Turki; Handuk dari tekstil
digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Handuk untuk hewan peliharaan;
Hordeng; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah
nanas; Kain Sari; Kain Ulos; Kain ihrom; Kain jaring; Kain jok; Kain jumputan; Kain jumputan dengan pewarna alami; Kain
linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain sasirangan; Kain sorban; Kain sutra; Kain tahan api; Kain tekstil; Kain
tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial;
Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami;
Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain Anak Bayi); Salempang (Selendang); Sandang (Kain); Sarung bantal;
Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Sasampiang (Selendang); Selampe (Sapu Tangan); Selimut; Selimut afghan; Selimut dan
penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur; Selimut untuk traveling; Seprai; Seprei tempat tidur, khususnya kain
petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang; Taplak meja panjang
dari tekstil; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas
lain; Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tilam tempat tidur; Tile (Kain
Kelambu); Tirai bawah kasur; Topo (Kain Lap); Umbul-Umbul; [kain] moleskin; alas meja bukan dari kertas; alas piring dari
plastik; alas piring dari vinil; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; alas tidur sekali pakai dari tekstil; alas-alas
pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan
dasar campuran rami; bahan kain wol; bahan kulit binatang tiruan; bahan linen untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil;
bahan plastik [pengganti kain]; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil;
bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan
tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis; bahan untuk perabot lunak; bahan untuk digunakan
dalam membuat pakaian; barang curian [perawatan jendela]; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang
tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk
membuat selimut; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di
dalam produksi sepatu; bed cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; belacu; beludru; bemper boks bayi; bendera brokat;
bendera kain; bendera nilon; bendera plastik; bendera tekstil; bendera tekstil atau plastik; brokat; bungkus kado kain; bunting
tekstil atau plastik; centang [linen]; cheviots [pakaian]; coaster kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; crepon; cuci kain;
dekorasi kue dari kain; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil; eiderdowns [sampul bawah]; fukusa [kain pembungkus upacara
Jepang]; furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang]; fustian; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang
terbuat dari kain tekstil; hada [upacara adat atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; haircloth [sackcloth]; handuk;
handuk  mandi; handuk anak-anak; handuk bantal; 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
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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, bukan
dari kertas; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; hiasan [kain]; hiasan dinding dari tekstil; hiasan
dinding dekoratif dari tekstil; jaring perlindungan serangga; jaring perlindungan serangga untuk keperluan rumah tangga;
jersey [kain]; kafan; kain; kain Pelikat; kain [barang potongan]; kain balistik untuk digunakan dalam produksi pakaian, sepatu,
dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain bedong untuk bayi; kain bekas untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain
benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang
serat regenerasi; kain benang wol; kain benang yang ditutupi karet; kain bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain blacu;
kain blokat; kain bordir; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis;
kain campuran kapas-wol; kain campuran katun rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran
rami-wol; kain campuran serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain chenille; kain cvc; kain damas;
kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur; kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar campuran
wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain dengan tidur siang terangkat; kain denim; kain
digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia; kain digunakan dalam membuat popok; kain digunakan dalam pembuatan
jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain digunakan
sebagai lapisan pada pakaian; kain dilaminasi; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain elastis untuk pakaian; kain esparto;
kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain flock; kain ganti popok untuk bayi; kain goni; kain gulungan; kain
industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk]; kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain karung; kain kasa; kain
kaskade; kain katun; kain keju; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain lap untuk mandi; kain lapisan untuk sepatu; kain layar;
kain linen; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur; kain lingerie; kain lurik; kain menjadi
barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain minyak; kain minyak untuk digunakan sebagai taplak meja;
kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain
pelapis untuk alas kaki; kain penutup tempat tidur; kain perabotan; kain perbautan; kain perekat untuk aplikasi dengan panas;
kain perekat yang diaktifkan panas; kain petiduran; kain piyama; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain rajutan; kain
rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan dari benang wol;
kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain selendang; kain serat
anorganik, selain untuk isolasi; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat kimia; kain serat logam; kain serat organik,
selain untuk isolasi; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi;
kain shibori; kain sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra untuk
pola pencetakan; kain sutra-wol campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan celana panjang; kain tahan air
digunakan dalam pembuatan jaket; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kain tahan air digunakan
dalam pembuatan topi; kain tahan air dilekatkan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain tahan
balistik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil
microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan
dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain
tenun setagen; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk kursi berlengan; kain
tenun untuk perabotan; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian
untuk digunakan dalam ruangan bersih; kain terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain
untuk bendera; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk
kemeja; kain untuk menghilangkan make-up; kain untuk pakaian; kain untuk pembuatan kertas; kain untuk pembuatan
penutup kolam renang; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk
popok; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang digunakan untuk alat ortotik; kain
yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain
yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain yang ditenun dari serat keramik, selain
untuk isolasi; kain yang ditutupi motif disulam; kain yang terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari bahan
sintetis; kain yang terbuat dari benang sintetis; kain yang terbuat dari poliester, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari
serat alami, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat buatan [selain untuk isolasi]; kain zephyr; kain*; kain, tahan
terhadap gas, untuk balon aeronautika; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat;
kain untuk pembuatan furnitur taman; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan jas hujan; kakebuton [selimut quilt]; kanopi boks; kanopi tempat tidur;
kantong tidur; kantong tidur untuk bayi; kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kantong
tidur yang membesar; kanvas sutra untuk bordir; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; kanvas untuk permadani atau
bordir; karpet bepergian [selimut badan bawah]; karung bivak menjadi penutup untuk kantong tidur; kasa nyamuk dari kain;
kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari plastik;
kerutan debu; khadag [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara tradisional atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kit
terdiri dari kain untuk membuat selimut; kotak kain untuk menyimpan kartu ucapan; kotak mendukung pesta kain; kotak
penutup musim semi; kue toppers dari kain; label kain perekat diri; label kain setrika; label perekat tekstil; label tekstil; label
tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi pakaian; lap muka; lap selimut; lapisan [kain];
lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran;
lembar buaian; lembar buaian dipasang; lembar dipasang; lembar kantong tidur; lembar kelambu; lembaran [tekstil]; lemparan
perjalanan; lencana kain; limbah kain katun; linan untuk menjilid buku; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen meja
dari tekstil; linen meja, bukan dari kertas; linen popok; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; liner kantong tidur;
marabout [kain]; melempar; melempar untuk perabotan; menerima selimut; merasa non-anyaman; merasa tenunan; minum
tatakan gelas linen; pajang spanduk plastik; panji-panji kain; panji-panji plastik; panji-panji yang terasa; pelari meja, bukan dari
kertas; pelindung kasur [alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti kain;
pengganti tekstil; penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; penutup
[longgar] untuk perabotan; penutup bean bag; penutup eiderdown; penutup furnitur dari plastik; penutup furnitur dari tekstil;
penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup jok dari tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup kasur
tahan air dan penyerap; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro
antibakteri; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro hypoallergenic; penutup kursi toilet dari tekstil;
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penutup meja dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; penutup sofa; penutup
tekstil untuk kursi toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; penutup toilet
yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain; perabotan dan kain pelapis; permadani tekstil; pers terasa; puff
[perawatan jendela]; rok boks bayi; salib bahan tekstil, selain perhiasan; sapu tangan plastik; saputangan dari tekstile;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung bantal kertas; sarung guling; sarung
kain yang tidak pas untuk perabotan; sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; satin; selimut; selimut [tempat
tidur]; selimut anak-anak; selimut bawah; selimut bayi; selimut benua; selimut buaian; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut
dekoratif; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut lampin; selimut
penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut sutra;
selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat
tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut terbuat dari kain terry; selimut tidur; selimut
triko; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; selimut yang diisi
dengan kapas; seprai anak-anak; seprai untuk tempat tidur hewan peliharaan; seprei; seprei kertas; seprei-seprei (kain); serat
kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan tas; serbet
dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik;
spanduk plastik; spanduk tekstil; spanduk tekstil atau plastik; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari
bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; stockinet; sutra [kain]; syal [kain]; table runner
dari plastik menjadi pengganti tekstil; taffeta [kain]; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk
ditempelkan pada kain linen; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; taplak meja, bukan dari
kertas; taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tas khusus disesuaikan untuk kantong tidur; tatakan gelas [linen meja]; tatakan
gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari kain linen; tatakan gelas plastik menjadi pengganti
tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan dalam pembuatan
layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki sifat pelindung
terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan; tekstil yang diolah dengan lapisan
penuntup tahan api; tempat tidur melempar; tenugui [handuk katun Jepang]; teralis [kain]; ticks [sampul kasur]; tikar [alas
gelas] dari tekstil; tikar meja renda, tidak terbuat dari kertas; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi pengganti tekstil; tikar
tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil;
tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai indoor dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik;
tirai tekstil atau plastik; tirai vinil; toppers meja kain; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet terpasang
dilengkapi dengan pengganti kain; valances [tirai tekstil]; zephyr [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:53:48
540   EtiketDID2022051417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Bulak Timur 001/004 Cinangka Sawangan Depok, Kota Depok, Jawa Barat,
16516

Slamet Kuatno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Makan Sinar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf S berwarna hijau diatas atap gonjong menggambarkan Sinar, rumah gadang berwarna hijau
dengan 2 gonjong menggambarkan masakah padang tulisan berwarna merah mempertegas bahwa
rumah makan sinar hadir dengan selruh sumberdaya utk kemajuan

591 Uraian Warna : Gambar berwarna hijau dan tulisan berwarna merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Padang; Nasi Rames Padang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:54:06
540   EtiketJID2022051418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 17F.-9, NO. 93, SEC. 1, XINTAI 5TH RD., XIZHI DIST., NEW TAIPEI CITY 221
LING YE INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.

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 :

: STORIES + 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 : ===Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; layanan agen ekspor-
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impor; layanan perbandingan harga; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang
di media komunikasi, untuk keperluan ritel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:54:52
540   EtiketDID2022051419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Raya Japanan Lor No.31 RT.03 Rw.01 Desa Japanan Kec,Kemlagi, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61353

ABDUL WAKHID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: abw
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau pupus,biru, kuning , putih , merah , hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===seduhan herbal berbahan rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:55:43
540   EtiketDID2022051421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vinilon Building Lt.8 Jl. Raden Saleh Kav.13-17, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10430

PT SINAR MAS ANDHIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kiztazawa
Merek Kata

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6, 7, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katup dari logam (selain bagian-bagian mesin); Katup pipa air dari logam; Katup saluran pembuangan dari logam; katup

dari logam (selain bagian dari mesin)===
===Katup, katup geser, keran atau klak katup [bagian-bagian mesin]; Keran kuras bagian dari mesin; aktuator katup
pneumatik; katup sebagai komponen mesin; katup, penggeser, keran atau klak katup (bagian mesin)===
===Cock untuk jalur pipa [keran]; katup pipa air; keran saluran pipa; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan sanitasi;
peralatan untuk keperluan sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; urinal sebagai perlengkapan sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:55:47
540   EtiketD222022051422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedunggalih Rt 011/Rw 003,Pengasih,Pengasih, Kulon Progo, Kabupaten Kulon
Progo, DI Yogyakarta

Santy Dian Pramesti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tama_temali
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiasan dinding dari tekstil; hiasan dinding dekoratif dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:57:02
540   EtiketDID2022051423
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT03/09 Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Tjioe Budi Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Asia Tropis Blok AT11no: 21 Harapan Indah - Bekasi  Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Larutan Penyegar cap Badak Breeze dan gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : cokelat, hitam, putih, merah, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Bubur buah untuk membuat

minuman; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman
berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman
bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman non-
alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari nanas dalam
kemasan; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam
sediaan minuman buah; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air
mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dalam kemasan; air soda; air soda
(berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; bir berbahan dasar buah; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak
buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak
buah untuk membuat minuman; jus buah; jus buah campuran; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman asam laktat
(produk buah, non-susu); minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berkarbonasi rasa
buah; minuman buah; minuman buah beku; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus
buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman ringan berbahan dasar buah dengan
aroma teh; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman,
yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan,
minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; nektar buah, tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang];
sari buah tanpa alkohol; soda krim; soda pop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:58:02
540   EtiketDID2022051424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunan Kalijaga VII No.7, Rt/Rw: 001/004, Kel. Jurangombo Selatan, Kec.
Magelang Selatan
, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56123

MARCO VINCENTIUS KARYADI

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 :

: FARADY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ampli mixer; Audio crossover; Pemutar MP3; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home

theaters; amplifier stereo; antena radio dan televisi; audio processor; driver speaker; equalizers [peralatan audio]; headphone
stereo; kabel audio; kondensor [kapasitor]; mesin karaoke; mikrofon; mikrofon tanpa kabel; mixer mikrofon; pemutar audio
digital; peralatan karaoke===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 14:58:22
540   EtiketDID2022051425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Baru II No. 39, Kramat, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

CHRISTOPHER WIRIJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : HUNTSMAN
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, ORANGE, ABU - ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Barang untuk digunakan sehari-

hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari
bahan tekstil; Kain Batik; Kain sorban; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah
tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Kain untuk kasur; Selimut; Seprei tempat tidur, khususnya kain
petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang dari tekstil; Tekstil dan barang
tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas lain; Tempatkan tikar plastik
sebagai pengganti tekstil; Tile (Kain Kelambu); [kain] moleskin; alas tidur sekali pakai dari tekstil; bahan penyaringan dari
tekstil; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk
pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian,
khususnya pakaian kerja; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat
tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; barang-barang tekstil
untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; bed cover; bed
cover kertas; belacu; bendera brokat; bendera tekstil; bendera tekstil atau plastik; brokat; bunting tekstil atau plastik; coaster
kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; dekorasi kue tekstil; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari
kain tekstil; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk dari
tekstil yang menampilkan logo tim sepak bola Amerika; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk muka dari tekstil; handuk
tangan dari tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk-handuk dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil;
hiasan dinding dekoratif dari tekstil; jersey [kain]; kain [barang potongan]; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk
penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang wol; kain campuran kapas-wol; kain campuran
katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain elastis
untuk pakaian; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain goni; kain gulungan; kain kafan; kain karung; kain kaskade; kain
katun; kain lakan; kain linen; kain linen untuk bordir; kain lingerie; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan
dalam manufaktur; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain nilon; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain sarung; kain
satin; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-
anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau
bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain
tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain terasa; kain untuk alas kaki; kain untuk kemeja; kain untuk penggunaan
tekstil; kain wol; kain*; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; karpet bepergian [selimut
badan bawah]; kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari
plastik; label perekat tekstil; label tekstil; label tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi
pakaian; lap selimut; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lembar kelambu;
lembaran [tekstil]; linen meja dari tekstil; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti
tekstil; penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; penutup furnitur
dari tekstil; penutup jok dari tekstil; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup meja dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil;
penutup tekstil untuk kursi toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet; permadani tekstil; salib bahan tekstil, selain perhiasan;
saputangan dari tekstile; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung guling; selimut; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut
penutup; selimut printer dari tekstil; selimut sutra; selimut tempat tidur; selimut wol; seprei-seprei (kain); serbet dari tekstil;
serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk tekstil;
spanduk tekstil atau plastik; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei
yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; sutra [kain]; syal [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tag
(label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; taplak meja dari tekstil;
taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas plastik
menjadi pengganti tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan
dalam pembuatan layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki
sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi
pengganti tekstil; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari tekstil;
tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; valances [tirai tekstil]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:00:22
540   EtiketDID2022051426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1101ho, 20, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
CARRIESOFT Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mochammad Bahrul Hidayat S.S., S.H., M.H.
PATENTRUST INTERNATIONAL BUREAU, Kencana Tower, Level Mezzanine,
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir, No. 88, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Carrie and superkola
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===casing untuk ponsel pintar; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; file multimedia yang dapat diunduh; kartun animasi
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yang dapat diunduh; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; penutup untuk smartphone; perangkat lunak komputer
pendidikan; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; publikasi
elektronik yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; video dan media audio yang direkam
sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:00:51
540   EtiketJID2022051427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Kensington Commercial Blok C no 10 Kelapa Gading , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 10740

PT INTER KREATIV LIFT INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KREATIV LIFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-Abu dan Merah
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 mesin; perbaikan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; perbaikan
peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan
keperluan sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:01:07
540   EtiketJID2022051429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sutejo S.H.,M.H.
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 36 A, RT. 13 RW. 5 Kel. Pasar Minggu Kec.
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARAVEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, biru donker, biru navy,
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:03:58
540   EtiketD222022051430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Clapar II Rt 011/Rw 0004,Hargowilis,Kokap, Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo,
DI Yogyakarta

Imron Hartanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCRMT INDICATED
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari

pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-
Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana,
jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian
Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian
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Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan
di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak
termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-
anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas
seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di
badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka;
Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur;
Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan
berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, 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, 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; bawahan sebagai pakaian; 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)
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non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian];
gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian];
hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian
bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket
menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong
untuk pakaian; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala
membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian];
kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas
pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit
imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin
[pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian
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]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
[pakaian]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; rok
[pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan
pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian santai; set
pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip
pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies
pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:04:06
540   EtiketDID2022051430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KALIMAS MADYA 2 NO 29-31 RT 03 RW 06 KEL.NYAMPLUNGAN KEC PABEAN
CANTIAN, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60162

HASAN ALI ALBUGIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Halim publishing & distributing & logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna biru dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan pamflet; buku Anak-anak; buku agama;

buku pelajaran; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik,
papan cerita (storyboard) dan karya seni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:08:43
540   EtiketDID2022051433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soreang - Cipatik (Cisaat) No. 147 Jelegong, Kutawaringin, Kab. Bandung,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40911

PT. Holland For Water

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Segar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nazava Segar = Suatu Penamaan + Logo
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter untuk air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:08:46
540   EtiketDID2022051434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Nagrog III no 40 RT 04 RW 09 Kel. Pasirjati, Kec. Ujungberung, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40616

Dika Fazjri Achadi

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 :

: dianable.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : 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; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana,
jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Pakaian wanita;
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-pakaian pria dan
wanita termasuk pakaian renang; Sandal Gunung; Sol sepatu; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, termasuk
sepatu, sepatu bot dan sandal; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; pakaian dari segala
bentuk di kelas ini; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging,
pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sabuk; sandal hak tinggi; sepatu hak-tinggi; sepatu wanita; sepatu
yang terbuat dari kulit asli===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:09:21
540   EtiketD222022051435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentolo Lor, RT.18, RW.09, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo , Kabupaten Kulon Progo,
DI Yogyakarta

Drs. Agustinus Ariyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEDANG UWUH TIGA RAJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===rempah-rempah; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:10:52
540   EtiketDID2022051437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 17F.-9, NO. 93, SEC. 1, XINTAI 5TH RD., XIZHI DIST., NEW TAIPEI CITY 221
LING YE INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.

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 :

: DELFINA + 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 : ===Esens and minyak yang mudah menguap; aromatik [minyak esensial]; kondisioner rambut; kosmetik; losion rambut;

minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; pembersih untuk keperluan
kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pewarna rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; sabun batangan; sabun-sabun; sampo; sediaan pengharum ruangan; sediaan tata rias; sediaan untuk pengeritingan
rambut; shampoo kering; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:10:56
540   EtiketDID2022051438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Mulia I/II - N / No. 30, RT.011 / RW.005, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon
Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IRENE IMANATA SANTOSO

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 :

: MAZZEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; 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;
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Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal
gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat
untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai
pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Busana Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok,
celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping;
Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster
anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; 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); Masker wajah
[busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola
Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian
Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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
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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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang
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(pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando;
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian;
beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus
lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi
wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra
bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim;
cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar;
celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan;
celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana
kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana
khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga
kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana
panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana
panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik;
celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana
pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby;
celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk
anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana
popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang
menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi
kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys
[bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun
koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian
luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian
tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel
pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono
penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian
dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat
pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket
bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual;
jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas];
jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang;
jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga
potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret
baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan;
jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian];
kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk
pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola;
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kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus;
kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus
kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang,
kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali
pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita;
kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara
sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup
kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-
depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf;
kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis;
kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun;
kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak
kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset
menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum
Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang
dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan
anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita;
lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging
[celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging
pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh
[garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran
sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots
[pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain,
kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim;
mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga;
mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria;
mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan
celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi
pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur
Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-
simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain
atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts;
overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian
atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain
one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung
untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk 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,
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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; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya
Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang
tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu
bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama
bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama
untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba;
puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte;
rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf;
rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi
berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat
dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal;
sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus;
sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal
pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan
bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung
tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard;
sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung
tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat
dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang
untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu
atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola
voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu;
sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing;
sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu
bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup
baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu
creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu
dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot;
sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu
kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan
kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu
lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu
pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda;
sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu
ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis;
sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu
untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria;
sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal
sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit
asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat
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suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan
untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:11:52
540   EtiketJID2022051439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN SAKURA REGENCY BLOK O-15 RT. 003 / RW. 017 KEL. JATIASIH,
KEC. JATIASIH, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17423

PT. TIGA RASA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EATS & CO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : EATS & CO Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Kedai

yang menyediakan makanan dan minuman; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Perhotelan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; katering di kafetaria
makanan cepat saji; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:14:24
540   EtiketDID2022051440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT03/09 Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Tjioe Budi Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Asia Tropis Blok AT11no: 21 Harapan Indah - Bekasi  Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Larutan Penyegar Cap Badak BRIZ dan gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih, Cokelat, Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bentuk sediaan obat farmasi untuk

manusia; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu dalam
bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu
tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh;
Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; 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; Obat
tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; Ramuan
obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan
Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral;
Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan obat dan farmasi;
Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Suplemen herbal organik dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; jamu dalam
bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; obat dan salep herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-
obatan tradisional Cina; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan;
sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi; 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 gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal
dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; 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 ekstrak
herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:15:43
540   EtiketJID2022051441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alfa Indah blok I-8 No. 11, Rt. 006 Rw. 007, Kelurahan Petukangan Utara,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

HENKIE SUTJIEAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE GUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, biru tua, merah, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak

(kaki lima); Penyediaan katering; Restoran; jasa kafe; jasa restoran; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:16:00
540   EtiketJID2022051442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAND SLIPI TOWER LEVEL 42 UNIT G-H JL. S PARMAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 43153

PT. SANSKARA KARYA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Certified Business Marketing Associate (CBMA)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41

Halaman 556 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan;
Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:16:27
540   EtiketDID2022051443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAHARU I / 92 RT 003 / RW 004 KEL. CIPETE SELATAN, KEC. CILANDAK,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410

GEMILANG RACHMAD T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIELDWAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KREM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang pakaian olahraga; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga;

Pakaian untuk olahraga; 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,
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 khusus untuk olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:16:45
540   EtiketJID2022051444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pitara Raya No. 12 RT.007 RW 014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, 16436

Dr. SORTAMAN SARAGIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Martinus Hermawan, S.H.
LEGALCARE CONSULTING  Henny Building, Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 22A
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CITAMA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, hijau dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 44
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa penyediaan
advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.; Klinik Mata; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis melalui Internet dan
jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan pencarian data;
Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China;
Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini;
Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi
dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis;
Menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi
jiwa dan kesehatan; Pelayanan keperawatan medis; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Pengujian medis, diagnosis
medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan
instrumen medis atau kedokteran hewan; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak;
Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ; Rumah sakit jasa
pembuahan dalam tabung; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Skrining DNA untuk keperluan medis; Tes
diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; bantuan medis; bantuan medis darurat; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa klinik; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; keperawatan, medis; konseling kesehatan masyarakat; konsultasi bantuan medis yang
diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis
untuk memilih kursi roda yang sesuai, toilet, kerekan yang tidak valid, bingkai berjalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang
berkaitan dengan gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi profesional di bidang
penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan, hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai
diet; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi
yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan
pasien; layanan analisis medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan analisis medis untuk diagnosis kanker; layanan
analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang
berkaitan dengan perawatan orang; layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan evaluasi medis
untuk pasien yang menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan informasi medis
disediakan melalui Internet; layanan kebidanan; layanan kebidanan dan ginekologi; layanan kesehatan mental; 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 medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel
yang diambil dari pasien; layanan medis dan bedah; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA, genetika, dan
pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan medis di
bidang diabetes; layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan
nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan
medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel
punca dan sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel induk;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan pemeriksaan
medis; layanan pencitraan medis; layanan pengujian medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit;
layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur;
layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan medis
disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah sakit; melakukan pemeriksaan medis; memberikan informasi medis di
bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang geriatri; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan; menyediakan
fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan
fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan informasi dibidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; pengujian genetik untuk tujuan
medis; pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; penyaringan alkohol untuk keperluan
medis; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan
dengan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; perawatan kesehatan; perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi
pasien yang kecanduan alkohol; saran medis untuk individu penyandang cacat; skrining medis yang berkaitan dengan jantung;
skrining obat untuk keperluan medis; terapi okupasi dan rehabilitasi; tes psikologis untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:16:59
540   EtiketDID2022051445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Teratai IV/32 Lingk condro utara rt.03 rw.17 kaliwates Jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68133

SENIWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INES QUEEN'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 29

Halaman 558 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon ikan; Keripik buah-buahan; Pisang olahan; Teri Krispi; abon ikan; jamur, diolah; keripik
jamur; keripik kentang; keripik sayuran; selai buah; stik keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:17:12
540   EtiketDID2022051446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: UG 16, APARTEMEN GREEN LAKE SUNTER NORTHERN PARK RESIDENCE
(TOWER 2), JL. DANAU SUNTER SELATAN NO.15, Desa/Kelurahan Sunter Agung,
Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos:
14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT . FAZ WORLDWIDE INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INFY INFY BY THIS IS SALTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34, 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Jaring filter untuk rokok; Kotak rokok elektrik; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok

elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik;
Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penguap untuk keperluan
merokok; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Pipa rokok;
Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; alat penguap oral untuk
keperluan merokok; alat penguap tembakau; asbak untuk perokok; 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 sayuran
gliserin; cerutu; filter rokok; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam
rokok elektronik; mesin saku untuk menggulung rokok; pemantik untuk perokok; pengganti tembakau; pengganti tembakau,
bukan untuk keperluan medis; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak
atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; pipa tembakau; produk
tembakau untuk tujuan dipanaskan agar melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; produk tembakau yang
mengandung atau dberi rasa kretek untuk dipanaskan; produk-produk tembakau; produk-produk tembakau yang dipanaskan;
rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis===
===Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial; Sabun kosmetik; Sediaan sediaan untuk membersihkan,
sediaan pembersih; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; bubuk glitter kosmetik; cairan rokok elektronik [e-
liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial,
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah
menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial];
esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; gel kosmetik; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; perasa makanan
disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi
minyak esensial, untuk tembakau; perekat untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
sabun kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:20:14
540   EtiketJID2022051447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, ungu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35

Halaman 559 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode,
barang olahraga; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa 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 perdagangan; Jasa periklanan barang
secara sambung langsung (online); Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk
membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Layanan 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 toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial;
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; 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; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; iklan televisi; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; 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-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; layanan iklan digital; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan perdagangan elektronik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat
kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan
busana untuk tujuan promosi; pemasaran media sosial; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; 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; radio, televisi, iklan daring (online); semua
layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:20:33
540   EtiketJID2022051448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Agung X Blok E5/15, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
Jeniffer Wong

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Elnola
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ELNOLA = hanya suatu penamaan
591 Uraian Warna : Cokelat Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa jual beli melalui internet / online; Periklanan online; Toko yang menjual pakaian; jasa pemesanan dan penjualan

barang secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:21:22
540   EtiketJID2022051449

Halaman 560 dari 917



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1101ho, 20, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
CARRIESOFT Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mochammad Bahrul Hidayat S.S., S.H., M.H.
PATENTRUST INTERNATIONAL BUREAU, Kencana Tower, Level Mezzanine,
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir, No. 88, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kola from space
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan siaran televisi kabel; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan penyiaran video; siaran

program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran televisi satelit; transmisi siaran audio dan video digital
melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:23:42
540   EtiketDID2022051450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banaran RT/RW 009/- Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57275
Wiwin Lusiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YESKRES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Putih dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas; keripik buah; keripik pepaya; keripik sayuran; keripik sukun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:23:45
540   EtiketJID2022051451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alfa Indah blok I-8 No. 11, Rt. 006 Rw. 007, Kelurahan Petukangan Utara,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

HENKIE SUTJIEAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE JURAGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, ungu, jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak

(kaki lima); Penyediaan katering; Restoran; jasa kafe; jasa restoran; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:26:40
540   EtiketJID2022051453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Wahid Hasyim no 139 Genteng, Rt006 Rw001 Dusun Maron Desa Genteng
Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi
, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465

Maulia Ariyanti

Halaman 561 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mauls fooD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyedia makanan Kebab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:29:07
540   EtiketJID2022051454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Taman Karonsih IV/1185, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50181

PT MITRA INDOJAYA TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wallblock
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa rekayasa dan desain di bidang aplikasi penerbangan; Jasa-jasa

optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat
lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak
komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut;
Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa 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; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain
situs web untuk e-commerce; Layanan hosting situs web; 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; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Platform sebagai Layanan (PaaS);
analisis dan desain sistem komputer; application service provider, namely, hosting computer software applications of others;
cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon
mobile, telepon pintar dan kamera digital; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting situs web di
Internet; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; jasa analisa komputer; jasa evaluasi dan pengujian; jasa hosting situs web; jasa komputer dan pemrograman; jasa
komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),  yaitu,
menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual),  token blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa pemeliharaan
perangkat lunak; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan
buatan (artificial intelligence); jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi
(ASP); jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa perawatan perangkat lunak; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); layanan berbagi file, yaitu,
penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file
elektronik; layanan komputer; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, yaitu,
layanan penyedia cloud hosting; 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 dan nasehat teknologi; layanan
penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan
pengguna untuk saling berbagi video; layanan teknologi telekomunikasi satelit; mengembangkan dan hosting server di
jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan perangkat lunak
untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data;
menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan program komputer;
pemrosesan informasi melalui komputer; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; 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; penyediaan situs media sosial; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
program manajemen resiko keamanan komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:30:24
540   EtiketDID2022051455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng,
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60271

PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE

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 :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Ciptaan Seni Logo IGS (Indah Golden Signature) no. pencatatan 081380
591 Uraian Warna : emas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan

mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi transaksi emas secara
real time; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Platform dan aplikasi yang
menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform perangkat lunak yang
digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:32:01
540   EtiketD142022051457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMO LUAR LK.III, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95000
MUHAMMAD REZA THAWIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BakarRica
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM,Merah,Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===rumah makan===

===makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:32:09
540   EtiketDID2022051458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum bumi Ambulu blog i 10 RT 03 RW 16
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68172

Diana Holida

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Putra Putri Watu Pecah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat,putih,hitam,orange tua
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:32:22
540   EtiketJID2022051459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
PT Tokopedia
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Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, ungu 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 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 penyediaan informasi hiburan di bidang berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs
web; Jurnal online yaitu blog yang menampilkan mode; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang kecantikan,
kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan
pendidikan; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode;
Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Penyelenggaraan webinar ( seminar
online); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif,
film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik,
termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); fotografi; hiburan televisi; informasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki
cakupan luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; memberikan informasi online
yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengorganisir konvensi,
konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi
atau budaya; menyediakan pelatihan; organisasi acara budaya dan seni; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi film, film video, program radio dan televisi; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:32:23
540   EtiketDID2022051460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Kencana Blok J 3/42 RT.006/002 Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ALI HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GINELL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asbak mobil; BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BANTALAN KERETA API; Ban dalam untuk kendaraan;

Ban roda kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Bantalan untuk kendaraan darat; GEROBAK UNGKIT; Headset (bagian
sepeda); Inflator pompa angin ban; Jok sepeda; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kendaraan UTV (utility task vehicles);
Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk
sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda
sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor;
penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda
motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Klakson sepeda motor; Klem Stang (bagian dari
kendaraan); MESIN PENARIK; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelapis ban
vulkanisir; Penutup ban cadangan; Stang (bagian dari kendaraan); ban; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban
dalam; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban luar; ban
luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda
motor; ban siklus; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban tubeless untuk siklus; ban untuk kendaraan; ban
untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengendali
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kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk mobil balap; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda motor; ban
yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti gelincir; bantal kursi mobil; bantal kursi roda;
bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan kursi roda; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk
kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan stang untuk kendaraan roda dua;
bantalan steer; bantalan untuk sabuk pengaman; batang banci untuk sepeda; behel motor; bemper untuk mobil; cakram rem
untuk kendaraan; diferensial cabang; drone untuk pengiriman (delivery drones); engsel mobil; gigi bolu (bagian dari gardan);
gril mobil; handle rem/kopling; jendela mobil (depan & belakang); jeruji untuk kendaraan darat; kabel katup; kabel kopling;
kaca spion; kancing untuk ban; kereta bayi; klakson elektrik untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros
[kendaraan darat]; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; lengan ayun sepeda motor; lubang intip; lubang intip untuk
kapal; mesin mobil; mur bantalan roda; non-selip perangkat untuk ban mobil; operator ski untuk mobil; pedal; pegas
[kendaraan darat]; pelapis ban; pelek roda; pelek untuk roda sepeda; pelindung mesin; penghalang cahaya matahari untuk
jendela mobil; penghubung stabilisator; peninggi stang; penjepit jeruji untuk roda; penjepit stang; pentil untuk ban kendaraan;
penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup gear; penutup kaliper rem;
penutup lampu motor; penutup mesin (kap mobil); penutup pelindung mesin; penutup rangka; peredam bantingan suspensi
untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut untuk mobil; perkakas untuk memperbaiki ban dalam;
pijakan motor(bordes motor); plat penyangga; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); pompa untuk ban sepeda;
rantai roller; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem tangan; ring gigi; ring transmisi; roda; roller matic; sadel
sepeda motor; segitiga shock motor; selang / kabel rem; sepeda roda tiga; sprocket; stang fatbar; swing arm; tambalan ban;
tambalan untuk ban dalam ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan;
tambang gerobak roda; tangki bensin untuk kendaraan darat; velg jeruji; velg racing; wiper kaca depan untuk kendaraan
darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:34:33
540   EtiketDID2022051462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Peta Barat No. 9 A, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT. HOKI DISTRIBUSI NIAGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAILY MEAL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air Alkaline; Air minum kesehatan berakali; Bir; Konsentrat  jus buah; Minuman bersoda; Minuman hipertonik; Minuman

kacang hijau; Minuman sari buah; air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air minum; air minum dalam kemasan; air
soda; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat
minuman; esensi untuk membuat minuman; jus buah campuran; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat, sirup
dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; limun; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar
rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berenergi; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman
isotonik; minuman jeli; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman nata de coco; minuman ringan beraroma kopi; minuman
ringan rasa buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe;
minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah;
sirup; soda krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:34:50
540   EtiketDID2022051463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Nusa indah gg5 a no 35 kelurahan Jember lor kecamatan Patrang kota Jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68118

Nanuk Dyah Sekar Ayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bu Karno's Home Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar teh bunga telang; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; sirup (sirup

kental)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:39:23
540   EtiketJID2022051464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAHARU I / 92 RT 003 / RW 004 KEL. CIPETE SELATAN, KEC. CILANDAK,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410

GEMILANG RACHMAD T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOO SANDWICH
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); layanan kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:39:45
540   EtiketDID2022051465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXXCARB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:39:46
540   EtiketDID2022051466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT03/09 Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Tjioe Budi Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Asia Tropis Blok AT11no: 21 Harapan Indah - Bekasi  Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Larutan Penyegar Cap Badak BRIZ dan gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hitam, putih, biru, cokelat, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Cola [minuman ringan];

Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin);
Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman
berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman rasa buah; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan
rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan rendah kalori; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari nanas
dalam kemasan; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; air
dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral bersoda; air mineral dan
air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa buah dan minuman non-
alkohol; air soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; bahan dasar untuk membuat minuman
ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bir rasa buah; cola [minuman ringan]; konsentrat yang digunakan dalam sediaan
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minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman berkarbonasi rasa
buah; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman jus buah bersoda tanpa-
alkohol; minuman rasa buah; 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 semi beku yang mengandung soda; 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; ramune [Minuman bersoda Jepang]; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup untuk membuat
minuman dengan rasa buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; soda krim;
soda pop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:40:26
540   EtiketJID2022051467

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Senayan No. 67, Blok S, Rawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12180

PT DISTRIBUSI TEKNOLOGI KESEHATAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARMASI PINTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa broker perdagangan untuk

produk-produk farmasi; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa
layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk
farmasi; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat
kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa perantara komersial untuk produk-
produk farmasi; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan
kosmetik; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang
mobil; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai
macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; iklan yang berkaitan
dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; 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 alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel
untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; toko alat kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:40:56
540   EtiketJID2022051468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 17F.-9, NO. 93, SEC. 1, XINTAI 5TH RD., XIZHI DIST., NEW TAIPEI CITY 221
LING YE INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELFINA + 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 : ===Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi

kontak komersial dan bisnis; Menyediakan informasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; jasa saran untuk manajemen bisnis;
konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan agen informasi komersial; layanan
perantara komersial; layanan perbandingan harga; memberikan informasi bisnis melalui situs web; penelitian pemasaran;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan
ritel; studi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:43:49
540   EtiketDID2022051469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TINUMBU DALAM RT 003, RW 005 KEL/DESA LAYANG, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90154

Hj. FATMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANglow Skincare
Merek Kata dan Lukisan

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

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

19/07/2022 15:43:57
540   EtiketDID2022051470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Indah Pemali E42 Pakem Kranjingan Sumbersari Jember
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68123

Hotija
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: okiek food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; abon ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:44:31
540   EtiketDID2022051471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Yudomulyo Rt/Rw 02/05 Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten
Banyuwangi
, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68487

Asep Akhmad Subhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANRIpass
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 : ===Bahan dasar pizza; Pizza (roti); Roti Canai; Roti manis; Roti manis isi; Roti tawar; Roti tawar manis; Tortila gulung diisi

potongan ayam; adonan pizza; hamburger [sandwich]; hot dog [sandwich], pai daging; kulit tortilla; pizza; roti maryam; roti*;
sandwich hot dog===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:46:11
540   EtiketJID2022051472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, ungu 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);

Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi,
identifikasi, dan informasi keuangan; Layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer
untuk memungkinkan pengguna melakukan bisnis elektronik dan transaksi e-commerce; Membangun platform internet untuk
perdagangan 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.; 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; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web;
hosting platform e-commerce di Internet; hosting situs web di Internet; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan
file audio; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
internet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:48:13
540   EtiketDID2022051474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXXCIDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Maxx merupakan bagian dari  nama badan hukum pemohon yaitu PT. Maxxi agri indonesia
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:49:27
540   EtiketDID2022051475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Menanti RT.006 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

Dina Masyusin, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Real The Safety
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : The Real The Safety menggunakan bahasa Inggris, yang berarti "Keselamatan yang Sebenarnya"
591 Uraian Warna : Abu dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rompi jaring untuk keselamatan; alat keselamatan kerja; kerucut keamanan jalan raya; pakaian pelindung untuk

keselamatan; pakaian tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan; rompi jaring untuk keselamatan; tali pengaman untuk
pendakian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:49:38
540   EtiketDID2022051476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TANJUNG HARAPAN NO. 050 RT. 023 RW. 005 KEL. BUKIT SANGKAL - KEC.
KALIDONI, Kota Palembang, Sumatera Selatan

RA AZIZAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YULIPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang kosmetik untuk mandi; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik

menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut;
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Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; bubuk pasta gigi; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
gel pasta gigi; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; 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; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta gigi; pasta
gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; 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 dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan-sediaan kosmetik rias
rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; strip pemutih, pasta gigi; 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; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:49:49
540   EtiketJID2022051477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kampung Bali 1 No.55 RT.005/007, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10250

PT Bakmi Mantap Betul

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Take Mie Home
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa

restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Kafe yang menyediakan minuman teh; Katering makanan dan minuman; Kedai minuman panas dan dingin; Layanan kedai
mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Penyediaan makanan dan minuman; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Tempat penyediaan makanan dan minuman; kafe; katering makanan dan minuman; layanan
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bawa pulang makanan dan minuman; layanan kedai minuman; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman;
persiapan makanan dan minuman; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:51:49
540   EtiketDID2022051478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PT Innovasi Diagnostika, Jl. Tekno I Blok C2/C, Kel. Pasirgombong, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT Innovasi Diagnostika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: InnoGloves
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:51:49
540   EtiketDID2022051479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jl. Pisangan Lama Selatan Nomor 1, RT 008,
RW 008, Kelurahan Pisangan Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13230

PT. Food Station Tjipinang Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FS Derai
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Spesial Gold, Putih, Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik;
Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan;
Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong
plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja
atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik
untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan karton;
bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari
kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit
kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk
kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk
kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk
kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang
disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah
untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan
wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk
makanan terbuat dari kertas dan plastik; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah
dan boks; Lembar karton untuk  kemasan; Pita plastik untuk kemasan; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop
kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan
karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan
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kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas,
lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan plastik untuk kemasan;
bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; film plastik digunakan sebagai kemasan
untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan
barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong
kertas untuk kemasan; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong sekali pakai untuk
kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas;
kemasan kantong semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari
bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas
atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas-kertas kemasan; kotak
karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus
dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan
makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; perekat lapisan tipis untuk kemasan; resep
cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk
kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-
obatan; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan
karton===
===Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati;
Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras
untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan,
atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Campuran beras coklat dan hitam; Intip
goreng (makanan berbahan dasar beras); Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan
bubur beras organik; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan
dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue
kering.; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan
ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji
berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Mie beras cina; Produk makanan berbahan dasar
beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Tape Uli (Beras Ketan); Uli (Makanan Dari Beras
Ketan); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; beras analog; beras analog (Beras yang
terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih;
beras sekam; bihun beras [mie Beras]; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras; cuka beras; injeolmi [kue
beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; karak beras; koji [beras
malt fermentasi]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue beras; kue beras [kukus dan
dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar
beras; mi dari tepung beras; mie beras; puding beras; roti dari tepung beras; sirup beras merah [pemanis alami]; songpyeon
[kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; teh beras merah yang dipanggang; tepung beras;
topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk
[hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:54:23
540   EtiketJID2022051480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Durian Jaya F-VI/16, Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat
Fadly Hazman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: merek menggunakan huruf P, huruf i, huruf n, dan huruf g.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Need coffe, just ping yang artinya butuh kopi, ping saja.
591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan

minuman teh; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; bar kopi; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan
kafe-kafe; kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan restoran; layanan
kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus
bar; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyediakan makanan
dan minuman di kafe internet; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:54:43
540   EtiketDID2022051481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LEO NO. 27 RBI LK I RT/RW 010/000, KEL. RAJABASA NUNYAI, KEC.
RAJABASA, BANDAR LAMPUNG, Kota Bandar Lampung, Lampung

ADHA ARAFAT KAUSAR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INAF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Kosmetik untuk perawatan rambut; Larutan pembersih muka; Pewangi badan (kosmetik); Produk

kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk muka; Sediaan tabir surya; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
Semprotan pelembab wajah; Serum Mata (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tisu deodoran;
Toner; bedak; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan
spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; gel
after-sun [kosmetik]; gel pelembab [kosmetik]; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; krim kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tabir surya; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; pelembab bibir; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penyemprot tubuh; sabun
deodoran; sediaan pemutih kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; semprotan deodoran feminin; semprotan rambut; serum kecantikan; serum
wajah; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:57:58
540   EtiketDID2022051482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Daan Mogot II Ruko Golden Ville Blok A No. 88, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon
Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

PT. MITRA BUSANA SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPORT N PERFORMANCE
Merek Kata

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

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan
sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 15:58:15
540   EtiketDID2022051483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl LUSTRUM FEUI RT 008 RW 003 NO 008, Kota Depok, Jawa Barat, 16436
NABIL LUKMAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OXCID Cleaner
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru menjelaskan sesuatu yang sangat luas dan bermanfaat, seperti angkasa dan lautan sehingga sehingga Oxcid

mempunyai fungsi di ibaratkan seperti demikian.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:02:17
540   EtiketJID2022051484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bisma 4 Blok B 11 No. 3, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

TONY SOEKANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOUSE OF SOIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran;

Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro;
layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:03:27
540   EtiketJID2022051485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. VETERAN N0. 10 RT 018 RW 002, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
70239

IVAN WINARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warung Gaspol
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah ; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; Kedai; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat

penyediaan makanan dan minuman; Warung makan; jasa katering; jasa katering bisnis; kafe; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman untuk institusi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:04:16
540   EtiketDID2022051486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,

inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video
terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; 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 komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak untuk personalisasi,
mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis
data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; 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 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); Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
keuangan; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; 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; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
virtual; perangkat lunak aplikasi seluler; 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 dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer
untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform
keuangan elektronik; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; 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 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 mampu menyediakan fasilitas
perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; program dan
perangkat lunak komputer; publikasi elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:07:08
540   EtiketDID2022051487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. GT SUBROTO N0.100, KEL. SEIPUTIH TIMUR II. KEC. MEDAN
PETISAH, Kota Medan, Sumatera Utara

JIMMY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FATFAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kakus (WC); Keran; alas shower; bak mandi; kloset portabel dan sekali pakai; peralatan untuk westafel; tempat cuci

tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet; urinal sebagai perlengkapan sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:07:54
540   EtiketJID2022051488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN GARDEN BLOK G1/45, KEL. KEDOYA UTARA KEC. KEBON JERUK , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

REYNALDO LAWRENCE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meeliema + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH, COKLAT, KUNING, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam

bentuk kerjasama waralaba; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai mie daging sapi; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak
(kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; akomodasi
sementara; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai ayam goreng; layanan restoran
keliling; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; salad bar [layanan
restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung yang menyediakan
bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:08:47
540   EtiketJID2022051489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAND SLIPI TOWER LEVEL 42 UNIT G-H JL. S PARMAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 43153

PT. SANSKARA KARYA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Certified Business Marketing Professional (CBMP)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna tulisan merek adalah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan;

Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; produksi pagelaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:14:13
540   EtiketJID2022051490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode,

barang olahraga; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa 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 perdagangan; Jasa periklanan barang
secara sambung langsung (online); Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
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sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk
membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Layanan 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 toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial;
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; 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; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; iklan televisi; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; 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-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; layanan iklan digital; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan perdagangan elektronik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat
kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan
busana untuk tujuan promosi; pemasaran media sosial; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; 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; radio, televisi, iklan daring (online); semua
layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:14:41
540   EtiketDID2022051491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN.KARANGREJO, RT01/RW06, DS.KARANGREJO, KEC.BOYOLANGU,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

IMAM NUR GOZALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RULY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,

rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:15:24
540   EtiketDID2022051492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Rambutan AL No. 6, Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi , Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17434

PT. Samudra Wiwaca Kusuma
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATAOXY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:18:00
540   EtiketJID2022051493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Pondok Indah TB30. Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

DR. Deby Susanti Pada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: World Council for Preventive, Regenerative Anti-Aging Medicine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kombinasi
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi di bidang kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:18:18
540   EtiketDID2022051494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXXONE MIX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Maxx merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon yaitu PT. Maxxi agri indonesia
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:25:30
540   EtiketJID2022051495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Thalib V no. 3 RT. 008 RW. 006 Kel. Krukut, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11140

Mita Noviani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANDAKA HIJAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : dasar warna pink dengan tulisan warna mauve
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===penjualan hijab melalui internet / online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:25:53
540   EtiketJID2022051496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DBS Bank Tower  28th Floor, Ciputra World One,  Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Karet
Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Ahlinya digital Service

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ahlinya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online); menyediakan

ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:26:13
540   EtiketDID2022051497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Tomang, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11440, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Bank Mayora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI BANK A MEMBER OF BNI GROUP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; 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; Aplikasi ponsel; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Aplikasi telepon seluler
(perangkat lunak); Bank data; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Mesin untuk transaksi bank; Panel Kapasitor Bank;
Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial; 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 komunikasi; Perangkat lunak untuk telepon genggam;
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 mengaktifkan perbankan elektronik, mobile
dan online; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Platform berbasis
website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program permainan komputer
untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); 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
seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi yang dapat diunduh; kartu bank yang dikodekan;
kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu pembayaran prabayar,
bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui
satelit; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak komunikasi komputer
untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak
telekomunikasi; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global;
perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses pembayaran 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 mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang mampu
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menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:27:33
540   EtiketDID2022051498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MISIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:28:02
540   EtiketJID2022051499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan 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 penyediaan informasi hiburan di bidang berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs
web; Jurnal online yaitu blog yang menampilkan mode; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang kecantikan,
kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan
pendidikan; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode;
Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Penyelenggaraan webinar ( seminar
online); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif,
film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik,
termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); fotografi; hiburan televisi; informasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki
cakupan luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; memberikan informasi online
yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengorganisir konvensi,
konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi
atau budaya; menyediakan pelatihan; organisasi acara budaya dan seni; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan
pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi film, film video, program radio dan televisi; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===

Halaman 583 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:29:28
540   EtiketDID2022051500

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav. Marinir AC.4/10-11, Rt.002 Rw.013, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur. , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Ir. Jasintus Setijawan, Msc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Neneng Sri Wiyanti S.E.
Pulungan, Winston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VGZ & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Wajan listrik; ionizers air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; kompor; kompor gas;

kompor induksi; kompor listrik; multicookers; oven listrik; pemanas air tenaga surya; pembersih udara rumah tangga dan
ionizers; pendingin udara; pengering binatu listrik; pot memasak listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:30:03
540   EtiketDID2022051501

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Tomang, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11440, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Bank Mayora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIBANK A MEMBER OF BNI GROUP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Oranye, Biru, Hijau, Abu-Abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; 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; Aplikasi ponsel; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Aplikasi telepon seluler
(perangkat lunak); Bank data; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Mesin untuk transaksi bank; Panel Kapasitor Bank;
Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial; 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 komunikasi; Perangkat lunak untuk telepon genggam;
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 mengaktifkan perbankan elektronik, mobile
dan online; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Platform berbasis
website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program permainan komputer
untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); 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
seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi yang dapat diunduh; kartu bank yang dikodekan;
kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu pembayaran prabayar,
bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui
satelit; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak komunikasi komputer
untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak
telekomunikasi; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global;
perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses pembayaran 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 mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang mampu
menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; platform berbasis website dan aplikasi===

Halaman 584 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:32:47
540   EtiketDID2022051502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MELATI NO. 16, KEL. JATIPULO KEC. PAL MERAH, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT. DHARMA INTI PERSADA

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 :

: YURIZUMI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU ( MUDA ), HIJAU ( TUA )
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Deodoran spray; Kantong penyerap bau tidak

sedap; Karbol wangi pembasmi kuman; Kertas anti kuman; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan dan Minuman untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman suplemen untuk kecantikan dan
kesehatan; Minuman untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak
Telon; Minyak eucalyptus; Minyak kayu putih; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Pembalut untuk haid; Pembasmi jamur; Penyegar
karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan penghilang bau
untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-
sediaan untuk menetralisir bau; 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 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 untuk sendi dan tulang; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian pengharum ruangan; batang sereh
wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bedak salicyl; bedak yang mengandung obat; desinfektan sabun wangi;
deterjen kuman; kamper untuk keperluan medis; komposisi penghilang bau ruangan; kosmetik yang mengandung obat; lotion
ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; makanan/minuman suplemen kesehatan; minyak angin aromaterapi; minyak pijat
obat; obat-obatan; pasta gigi obat; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk
penggunaan medis; pembersih tangan antiseptik; pengharum karpet; penghilang bau ruangan semprotan; pengusir serangga
dalam sifat minyak lampu; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; plester, bahan untuk
pembalut; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun wajah obat; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan
yang rusak; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan pemurnian udara; sediaan penetral bau; sediaan
penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan
perawatan kuku untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; serum; solusi pembersih lensa kontak; suplemen makanan
dengan efek kosmetik; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; tissue diresapi dengan sediaan
antibakteri; tisu pembersih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:33:04
540   EtiketDID2022051503

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RHINO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

Halaman 585 dari 917



pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:33:42
540   EtiketDID2022051504

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAMPUNG BARU V, RT/RW. 007/002, KEL. ULUJAMI, KEC. PESANGGRAHAN,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

HENDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daefotion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan; Bubuk tembakau; Cairan rokok elektronik (e-
liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; Gas cair bersilinder untuk pemantik rokok; Jaring filter untuk rokok; Kartrid untuk rokok elektronik; Katrid isi ulang
untuk rokok elektrik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam
Rokok Elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Penyangga rokok; Perasa, selain
minyak esensial, untuk rokok elektronik; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan
tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau linting; Tembakau perasa; Tempat untuk
aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong rokok; Tempat, sarung atau kantong
untuk rokok elektronik; Tempered glass untuk rokok elektronik; aksesoris untuk rokok eletronik; alat penguap oral untuk
keperluan merokok; alat penguap oral untuk perokok; asbak untuk perokok; benda perokok sekali pakai; buku kertas rokok;
cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-
liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; corong
untuk tempat rokok; cotton bud khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk
tembakau; filter rokok; filter untuk rokok; hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk merokok; jus tembakau untuk rokok
elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual
diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk
rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; katrid yang dijual terisi
utnuk rokok eletronik; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api bertenaga baterai untuk perokok; korek api gas untuk
perokok; kotak rokok; kotak rokok dari logam mulia; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel
untuk digunakan dalam rokok elektronik; merokok tembakau; mesin saku untuk menggulung rokok; nikotin untuk rokok
elektronik; pemantik rokok elektronik; pemegang rokok, bukan dari logam mulia; pengabut untuk rokok elektronik; peralatan
kantong untuk menggulung rokok; perangkat merokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa, selain
minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa merokok; pipa merokok elektronik; pipa vaporizer rokok tanpa
asap; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol;
rokok putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik sebagai
pengganti rokok-rokok tradisional; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk perangkat merokok
elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; sumbu disesuaikan untuk pemantik rokok; tabung gas cair untuk korek api
perokok; tabung rokok; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan;
tembakau mentah; tembakau rokok; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok
yang dilinting sendiri; tembakau yang dipanaskan; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu dan rokok; vaporiser oral untuk
perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:35:05
540   EtiketJID2022051505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower, 52nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940

PT Tokopedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokopedia Cantik
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42

Halaman 586 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce);
Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi,
identifikasi, dan informasi keuangan; Layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer
untuk memungkinkan pengguna melakukan bisnis elektronik dan transaksi e-commerce; Membangun platform internet untuk
perdagangan 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.; 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; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web;
hosting platform e-commerce di Internet; hosting situs web di Internet; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan
file audio; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:35:26
540   EtiketJID2022051506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Tomang, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11440, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Bank Mayora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI BANK A MEMBER OF BNI GROUP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank internet; Jasa debit dan kredit rekening keuangan; 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 penilaian resiko keuangan; Jasa penjaminan; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham secara
daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa perbankan; Layanan Gadai; Layanan bank yang disediakan untuk
pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan pembayaran dompet elektronik;
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 rekening bank; Pembiayaan modal ventura; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan
online; agen akomodasi dan agen untuk pemulihan hutang; 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; broker obligasi dan sekuritas lainnya; investasi keuangan di bidang real estat;
jasa bank tabungan/simpanan; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan
pembayaran.; jasa investasi; jasa investasi keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan untuk
pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa konsultasi asuransi dan broker,
keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); 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 pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; 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 penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon;
jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa perdagangan akseptasi bank; jasa restrukturisasi
hutang; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; keuangan, investasi dan
manajemen aset real estat; kliring keuangan; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi
keuangan; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi
pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan pinjaman; konsultasi manajemen hutang; konsultasi perbankan; layanan KPR (perbankan); layanan
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aktuaria; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan investasi; layanan negosiasi
penyelesaian hutang; layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi; layanan perbankan dan keuangan; layanan
perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan elektronik; layanan
perbankan elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan investasi properti; layanan perbankan mobile dan
investasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan
otomatis; layanan perbankan pedagang dan investasi perbankan; layanan perbankan seluler; 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; manajemen aset keuangan; manajemen
keuangan; manajemen keuangan saham; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan
informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan dan saran
keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan
melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara
online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi pasar saham dan pasar
sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi perbankan; memberikan informasi rekening bank melalui
telepon; memfasilitasi pinjaman antara peminjam dan investor; mengatur pinjaman dan layanan peminjaman; 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 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 on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan
layanan penggalangan dana untuk orang lain melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan pinjaman keuangan
untuk pihak ketiga; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk penggunaan kartu kredit sebagai bagian dari
program loyalitas pelanggan; modal ventura dan investasi utang; pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan
pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran
tagihan elektronik; 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; penerbitan cek bank; penerbitan kartu bank;
penerbitan kartu debit; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan kartu pembayaran prabayar;
penerbitan obligasi; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; penukaran uang; penyediaan dana investasi
modal ventura; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; perbankan; perbankan elektronik; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis;
perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan investasi; perbankan komersial;
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 swasta; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara
online; perdagangan obligasi; restrukturisasi hutang; transaksi moneter; urusan moneter; urusan perbankan, operasi bank dan
kredit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:35:46
540   EtiketDID2022051507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA TAMAN BANDARA A-5 NO. 19 RT. 001/RW. 008 KEL. DADAP, KEC.
KOSAMBI, Kabupaten Tangerang, Banten

DONNY SETIAWAN

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 :

: OTPKU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Perangkat lunak

aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna biometrik; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara magnetis; alat
verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi
data digital yang dilindungi oleh akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data;
perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat
lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:37:33
540   EtiketDID2022051508

730 Nama Pemohon : Edwin Gunawan
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Alamat Pemohon : Jl. Kelapa Sawit 12, Blok BF 8 / 8, Sektor 1B, Gading Serpong, Tangerang,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEAF ORGANIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak rempah-rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang

diawetkan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; bumbu; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh;
cabai kering [bumbu]; campuran bumbu; campuran untuk membuat teh; garam; lada; minuman berbahan dasar kopi, kokoa,
cokelat atau teh; rempah-rempah bubuk; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:38:38
540   EtiketDID2022051509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TABELA KLIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:39:31
540   EtiketJID2022051510

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Tomang, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11440, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Bank Mayora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIBANK A MEMBER OF BNI GROUP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Oranye, Biru, Hijau, Abu-Abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank internet; Jasa debit dan kredit rekening keuangan; 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 penilaian resiko keuangan; Jasa penjaminan; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham secara
daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa perbankan; Layanan Gadai; Layanan bank yang disediakan untuk
pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan pembayaran dompet elektronik;
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 rekening bank; Pembiayaan modal ventura; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan
online; agen akomodasi dan agen untuk pemulihan hutang; 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; broker obligasi dan sekuritas lainnya; investasi keuangan di bidang real estat;
jasa bank tabungan/simpanan; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan
pembayaran.; jasa investasi; jasa investasi keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan untuk
pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa konsultasi asuransi dan broker,

Halaman 589 dari 917



keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit mikro; jasa pembayaran
tagihan melalui bank secara online; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; 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 penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang
disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa perdagangan akseptasi bank; jasa restrukturisasi hutang; jasa-jasa
peminjaman uang (pembiayaan); keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kliring keuangan; konsultasi dalam
bidang perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi
keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
investasi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi manajemen hutang; konsultasi perbankan;
layanan KPR (perbankan); layanan aktuaria; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan konsultasi dan konsultasi
perbankan investasi; layanan negosiasi penyelesaian hutang; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan
investasi yang terkomputerisasi; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan
disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer
global; layanan perbankan investasi properti; layanan perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan online yang dapat
diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan pedagang dan investasi
perbankan; layanan perbankan seluler; 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; manajemen aset keuangan; manajemen keuangan; manajemen keuangan saham;
memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang keuangan;
memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan
informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang
berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer online;
memberikan informasi perbankan; memberikan informasi rekening bank melalui telepon; memfasilitasi pinjaman antara
peminjam dan investor; mengatur pinjaman dan layanan peminjaman; 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 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 on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan layanan
penggalangan dana untuk orang lain melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak
ketiga; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk penggunaan kartu kredit sebagai bagian dari program
loyalitas pelanggan; modal ventura dan investasi utang; pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan pembayaran
elektronik; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran tagihan
elektronik; 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; penerbitan cek bank; penerbitan kartu bank;
penerbitan kartu debit; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan kartu pembayaran prabayar;
penerbitan obligasi; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; penukaran uang; penyediaan dana investasi
modal ventura; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; perbankan; perbankan elektronik; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis;
perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan investasi; perbankan komersial;
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 swasta; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara
online; perdagangan obligasi; restrukturisasi hutang; transaksi moneter; urusan moneter; urusan perbankan, operasi bank dan
kredit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:39:38
540   EtiketDID2022051511

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KATES RT. 012 RW. 006 DESA WANGKAL KEC. KREMBUNG KAB.
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61275

ANANG SISWANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAM ZAM ORIGIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih, Kuning, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===POD vape; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis);

cerutu; kertas rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau rokok; tembakau
untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:40:47
540   EtiketJID2022051512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. U. No. 42, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
ZUKRIL ZAED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sakampuang Salerobasamo by ZZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, putih, hitam, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran; Warung makan; layanan kafe dan restoran;

layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:41:54
540   EtiketDID2022051513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KATES RT. 012 RW. 006 DESA WANGKAL KEC. KREMBUNG KAB.
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61275

ANANG SISWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LADANG CENGKEH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===POD vape; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis);

cerutu; kertas rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau rokok; tembakau
untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:45:40
540   EtiketJID2022051515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA TAMAN BANDARA A-5 NO. 19 RT. 001/RW. 008 KEL. DADAP, KEC.
KOSAMBI, Kabupaten Tangerang, Banten

DONNY SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: OTPKU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Verifikasi identitas pengguna biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan

sistem pembayaran; 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 penyedia
perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); 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; menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi
jaringan berbasis cloud untuk tujuan keamanan; penyediaan layanan otentikasi dan verifikasi pengguna untuk transaksi
pembayaran; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna; verifikasi identifikasi pribadi [keamanan komputer]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:46:25
540   EtiketDID2022051516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MELATI NO. 16, KEL. JATIPULO KEC. PAL MERAH, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT. DHARMA INTI PERSADA

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 :

: Beauty Creations Tease Me + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Gel

jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk keperluan kosmetik;
Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-
anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik
untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim
flek (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut
pakaian; Pembersih wajah (kosmetik); Perona Pipi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun tangan cair; Scrub
untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi
pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); 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); Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; astringen untuk keperluan kosmetik; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-
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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
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter untuk
keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan,
dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pengencang
[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 wajah [kosmetik]; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
lotion berjemur 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 pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit;
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 yang membersihkan kulit;
masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
Kolonyo; minyak aromaterapi; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak pijat; minyak setelah matahari
[kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; pasta gigi dan obat kumur; pasta wangi
untuk keperluan kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil kosmetik; perekat kelopak mata
ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pernis kuku
untuk keperluan kosmetik; perona mata; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo
untuk bayi; sediaan berjemur [kosmetik]; 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 berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan 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 pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi
ruangan; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit
tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata;
susu almond untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari [kosmetik]; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:48:15
540   EtiketDID2022051517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KATES RT. 012 RW. 006 DESA WANGKAL KEC. KREMBUNG KAB.
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61275

ANANG SISWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : GUDANG BERKAH
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Hitam, Putih, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===POD vape; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis);

cerutu; kertas rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau rokok; tembakau
untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:54:24
540   EtiketJID2022051519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK L NO. 43 JL. LETJEN SUPTRAPTO,
KEL. SUMUR BATU, KEC. MAYORAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10640

PT. PROVIDENCE BUMI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Providence Group
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembagian lahan dengan pengembangannya ( penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain); jasa pengawasan

konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat
tinggal dan pengembangan real estat lainnya; pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan
tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri,
gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; renovasi dan pemeliharaan pusat
perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:56:57
540   EtiketDID2022051520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt 3 R 03, Kel. Mengger, Kota Bandung, Jawa Barat,
40266

PT MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXOTICE RAYON TWILL L58
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gradasi Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang-barang tekstil untuk membuat selimut; gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; kain; kain cetak; kain

pashmina; kain pelapis; kain poliester; kain rajutan; kain rayon; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil untuk pembuatan
pakaian; kain*; lapisan tekstil untuk pakaian; lembar kelambu; pelindung kasur [alas tidur]; pengganti kain; penutup kasur;
penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; sarung
bantal; sarung bantal anak-anak; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut bawah; selimut bulu; selimut dari
tekstil; selimut penutup; selimut printer dari tekstil; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat
tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; seprai anak-anak; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; tekstil dan
pengganti tekstil; tekstil rumah tangga; tirai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 16:57:08
540   EtiketJID2022051521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE MANSION JASMINE TOWER DORADO NO. 27D RT. 007/RW. 011 KEL.
PADEMANGAN TIMUR, KEC. PADEMANGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

LIA ALISTANTIA WIJAYA, IYOSH TWINCARDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIERLIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa manajemen waralaba; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan

penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan
pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; administrasi bisnis; administrasi komersial dari lisensi barang
dan jasa orang lain; jasa periklanan; layanan pemasaran online; layanan ritel untuk pakaian; manajemen bisnis; memberikan
informasi bisnis melalui situs web; pemasaran; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:00:51
540   EtiketDID2022051523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karang Anyar Utara No. 18 RT 008/ RW 009 Kelurahan Karang Anyar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10740

Joshua Ekapratama Lesmana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : minyak goreng dalam bahasa jerman
591 Uraian Warna : hijau dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 40, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daur ulang minyak goreng; layanan daur ulang minyak goreng dan minyak sayur===

===minyak goreng; minyak nabati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:06:44
540   EtiketDID2022051524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DAAN MOGOT BARU BLOK LB.LI/6, KEL. KALIDERES KEC. KALIDERES, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

JIMMY

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 :

: MAIQUFENG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Brownies Coklat; Bumbu
instan bubuk; Emping (kerupuk dari melinjo); Es (air yang dibekukan); Es Konsumsi; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Jagung
goreng; Kakao; Keripik sereal; Kerupuk jagung; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue dari bahan beras;
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan beku terutama terdiri dari
quinoa dan sereal yang diolah; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; 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 penutup beku
berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras;
Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan, makanan
ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman dengan
bahan dasar coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli; Nasi Rames; Nasi,
pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa
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hidangan yang dimasak; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket
dengan bumbu dan perasa; Roti, kue pastry dan gula-gula; Saus Pizza; Saus kari kuning asam; Saus sayuran asam; Sediaan
sereal; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Serpihan sereal; Teh Tarik; Teh latte; Teh lemon; acar manis [bumbu]; asam [bumbu]; bawang merah
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras ketan; biji wijen
[bumbu]; biskuit; brondong jagung; brownies; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu opor; bumbu semur; bumbu taco;
cabai kering [bumbu]; camilan jagung rasa keju; cokelat; coklat; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; crepes; cuka,
saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; donat; ekstrak kopi; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat
dimakan; garam; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; hamburger [sandwich]; jagung, diolah; kari [rempah-
rempah]; kecap; keripik camilan sereal instan; keripik tortilla jagung; kerupuk; kopi; kopi buatan; kue basah; kue kering; kue
tart; lada [bumbu]; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan 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 jagung; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan
ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbasis
jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie;
makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; mayones; mie instan; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
tambahan rasa buah; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman teh boba; nasi bakar; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi
kotak; pilus; pizza; ragi, baking powder; rempah-rempah; roti*; rumput laut [bumbu]; saus cabai; saus ikan; saus kari; saus
teriyaki; saus tiram [sambal]; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal siap saji; sereal, diproses; spaghetti; tapioka
dan sagu; teh hijau; tepung Hunkwe; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung jagung; tepung kentang; tepung kentang *; tepung
tapioka; tepung*; wafel; wafer; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:08:49
540   EtiketDID2022051525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Novita Sari Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K&S & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; Aja Kola (Gelang); BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK

KEPERLUAN RUMAH TANGGA; BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU
AGAT; BENANG PERAK; BOOTL KECIL DARI LOGAM MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA , KANCING LENGAN
KEMEJA; Ban jam tangan; Bandul; Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan
gelang kaki; 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; Batu  Lapis
Lazuli; Batu berharga dan batu mulia yang kasar; Bros Batok Kelapa; Bros Batu Alam; Bros perhiasan; Bulang (Mahkota
(Perhiasan)); CAMPURAN LOGAM MULIA; Campuran iridium; Cincin [perhiasan]; Cingkrem; DOMPET DARI LOGAM;
DOMPET JALA RANTAI DARI LOGAM MULIA; Fob kunci; GESPER DARI LOGAM; Gantungan kunci; Gantungan kunci dari
logam berharga; Gantungan kunci untuk hiasan; Gelang Bahar; Gelang Listring; Gelang jam dan gelang; Gelang manset,
bentuknya tidak menutup pergelangan tangan; Gelang yang digunakan pada lengan bagian atas; Gleuang Goki (Gelang Kaki);
HIASAN TOPI (DARI LOGAM MULIA); Hiasan kue dari logam mulia; Ikatan dasi; Instrumen pengukur waktu yang mencakup
sebuah Sistem Penentuan Posisi Global (GPS); JARUM DARI LOGAM MULIA; Jam dan arloji; Jam tangan untuk pria; Jam
tangan yang di dalamnya memiliki pengukur ketinggian, barometer, kompas, perangkat komunikasi nirkabel yang
menampilkan transmisi data dan gambar, dan sensor untuk menentukan suhu, sensor penyesuai data; Jam tangan yang di
dalamnya memiliki perangkat lunak dan layar tampilan untuk melihat, mengirim dan menerima pesan, surat elektronik, data
dan informasi; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu GPS; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu Sistem
Penentuan Posisi Global (GPS) atau mencakup suatu fungsi GPS; Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; 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; Jam yang dilengkapi adzan; Jam yang
dilengkapi radio; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; Jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; Jimat perhiasan;
KEPINGAN PERUNGGU; KERANJANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; KOTAK KOTAK
UNTUK PEMBUATAN JAM DAN ARLOJI; KRANOSKOPI; Kalabubu (Kalung); Kalung Tebar; Kancing hias yang menjadi
perhiasan; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Kerabu; Kotak arloji; Kotak jam; Kotak perhiasan; Kotak untuk arloji
(presentasi); Kotak yang di gunakan untuk menyimpan jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam;
Kristal; Kronoskop; Lempengan permukaan [jam dan pembuatan jam]; Liontin dalam logam mulia atau dilapisi dengannya
[perhiasan]; Liontin perhiasan; Liontin untuk gantungan kunci; Liontin untuk gelang; Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung
kerah; Logam mulia dan campuran logam mulia; MEISN JAM; Mesin jam dan mesin jam tangan; Ornamen dari logam
berharga; PENITI HIAS; PERALATAN MINUM KOPI DARI LOGAM MULIA; PERANGKAT MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM
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MULIA; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; PIPA
CERUTU DARI LOGAM; Para CHOKERS; Patam Dhoe (Mahkota); Patung dari logam mulia; Pegangan laci dari logam mulia;
Pengencang dasi; Pengencang ikat leher; Peralatan dan instrumen horologis dan kronometrik; Perhiasan dan batu mulia;
Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan imitasi; Perhiasan tempel; Perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu
berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia;
Piala; RADIUM; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; SILINDER (PEMBUATAN JAM DAN JAM TANGAN); Saro Delinga
(Anting); Shi (Peti Kayu Untuk Hantaran Pengantin); Subang Bungong Mata Uroe (Anting Perhiasan); TALI ARLOJI; TEMPAT
ABU ROKOK DARI LOGAM MULIA UNTUK PEROKOK; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TEMPAT
JARUM DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; Tali jam dari kulit; Tali jam tangan dari karet;
Taloe Tokoe Bieng Meuih (Kalung); Tasbih; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; Turmalin; Tusuk Konde; UANG
LOGAM; WADAH-WADAH KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH KEPERLUAN RUMAH
TANGGA DARI LOGAM MULIA; Zambrut; alat untuk mengatur waktu acara olahraga; amplop kulit untuk pengemasan; anting
hidung (perhiasan); anting klip; anting tindik; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting; anting-anting berlapis emas;
anting-anting berlapis perak; anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting hoop; anting-anting perak;
arloji; arloji saku; arloji untuk penggunaan di luar ruangan; artikel perhiasan; bagian komponen jam tangan; bagian komponen
untuk instrumen horologis dan kronometrik; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian komponen untuk perhiasan; bagian
muka jam; bagian untuk jam; bagian untuk jam tangan; ban jam tangan dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam tangan
dari plastik; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barang dari emas imitasi; barang-barang dari perhiasan imitasi; barang-barang
dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; barang-barang ornamen dari logam mulia; barang-barang perhiasan;
barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; barel [jam- dan pembuatan jam]; batang logam emas; batang
paduan perak; batang platinum; batangan perak; batu akik; batu akik tidak ditempa; batu berharga; batu berharga dan semi
mulia; batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu meditasi; batu mulia imitasi; batu mulia sintetis; batu mulia yang kasar; batu
mulia yang tidak ditempa; batu nisan dari logam mulia; batu permata; batu permata tiruan; batu safir; batu semi mulia; batu
tiruan (mulia atau semi-mulia); batu topas; batu-batuan mulia dan tiruannya; benang dari logam mulia [perhiasan]; benang
emas [perhiasan]; benang perak [perhiasan]; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari logam mulia; berlian; berlian kasar;
bros [perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan]; bros perhiasan; cabochons; cabochons untuk membuat perhiasan; campuran
emas; cangkir patung peringatan yang terbuat dari logam mulia; chronometrical instruments; cincin (perhiasan); cincin
[perhiasan]; cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin berlapis emas; cincin
berlapis perak; cincin dari logam mulia; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin jari; cincin jari kaki; cincin
kawin; cincin keabadian; cincin menjadi perhiasan; cincin perak; cincin perhiasan; cincin pertemanan; cincin pertunangan;
cincin platinum; cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin tindik badan; cincin, bukan dari logam mulia; curios terbuat dari
logam mulia; diadems; emas; emas batangan; emas campuran batangan; emas imitasi; emas imitasi (barang dari-); emas,
mentah atau setengah dikerjakan; emas, tidak ditempa atau ditempa; fob kunci kulit; fob kunci kulit imitasi; fob kunci logam;
fobs kunci dari logam biasa; fobs kunci dari logam mulia; gading [untuk perhiasan]; gantungan kunci; gantungan kunci
(perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci [cincin terbelah dengan
perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci [perhiasan]; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gantungan
kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci]; gantungan kunci bukan dari logam; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin
terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci dari batu mulia; gantungan kunci dari kulit; gantungan kunci
dari kulit imitasi; gantungan kunci dari logam; gantungan kunci dari logam biasa; gantungan kunci dari logam mulia; gantungan
kunci dari plastik; gantungan kunci logam; gantungan kunci mewah dari logam mulia; gantungan kunci non-logam; gantungan
kunci plastik; gantungan kunci terdiri dari cincin terpisah dengan hiasan dekoratif atau pernak-pernik; gantungan kunci yang
dapat ditarik; gantungan kunci yang dilapisi dengan logam mulia; gantungan kunci, bukan dari logam; gelang; gelang
[perhiasan]; gelang amal; gelang berlapis emas; gelang berlapis perak; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang dari
logam mulia; gelang emas; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang ikat rambut;
gelang kaki; gelang kaki [perhiasan]; gelang manik; gelang manik kayu; gelang perak; gelang persahabatan; gelang untuk jam
tangan; gelang yang terbuat dari tekstil bersulam [perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; gerakan kuarsa untuk jam
tangan; gesper untuk gelang jam; giok; gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan perhiasan; gulungan
perhiasan untuk penyimpanan; gulungan perhiasan untuk perjalanan; hewan model [ornamen] terbuat dari logam mulia;
hiasan topi (dari logam mulia); ikat klip logam mulia; ikat pin dari logam mulia; ingot paduan platinum; instrumen horologis;
instrumen horologis dan kronometrik; instrumen kronometrik; iridium; jam; jam alarm; jam alarm perjalanan; jam alarm yang
tergabung dengan radio; jam atom; jam dan arloji listrik; jam dan arloji untuk peternak merpati; jam dan bagiannya; jam digital;
jam dinding; jam elektronik; jam kecil; jam kontrol [jam utama]; jam kuarsa; jam lantai; jam listrik; jam matahari; jam meja; jam
mobil; jam pendulum; jam perjalanan; jam tangan; jam tangan alarm; jam tangan digital; jam tangan emas; jam tangan formal;
jam tangan kayu; jam tangan kuarsa; jam tangan mekanik; jam tangan menyelam; jam tangan multifungsi; jam tangan
olahraga; jam tangan otomatis; jam tangan perak; jam tangan perhiasan; jam tangan plastik; jam tangan platinum; jam tangan
untuk wanita; jam tangan yang berisi permainan; jam tangan yang berisi permainan elektronik; jam tangan yang terbuat dari
logam mulia atau dilapisi dengannya; jam tangan, elektrik; jam untuk kendaraan bermotor; jangkar [jam- dan pembuatan jam];
jarum jam; jepit jam; jepit rambut [perhiasan]; jepit untuk perhiasan; jet imitasi (perhiasan); jet, tidak tempa atau semi tempa;
jimat (perhiasan); jimat [perhiasan]; jimat untuk perhiasan; kaca jam tangan; kalsedon; kalung [perhiasan]; kalung batik; kalung
berlapis emas; kalung berlapis perak; kalung bib; kalung choker; kalung dari logam mulia; kalung emas; kalung manik-manik
kayu; kalung perak; kalung, bukan dari logam mulia; kameo [perhiasan]; kancing [perhiasan]; kancing lengan kemeja; kancing
manset yang terbuat dari porselen; kancing telinga; kancing tindik badan; kantong jam; kantong perhiasan yang pas; karya
seni dari logam mulia; kasing jam, bukan dari logam mulia; kepang dari logam mulia; key fobs, bukan dari logam; klip dasi; klip
perhiasan untuk mengadaptasi anting tindik dengan anting clip-on; klip syal menjadi perhiasan; klip telinga; koin; koin emas;
koin keramik untuk digunakan sebagai pengganti uang (token); koin koleksi; koin non-moneter; koin peringatan perayaan;
koleksi koin moneter; kolom trofi dari logam mulia; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel
jam dan pembuatan jam; kotak [fitted] untuk barang horogical; kotak [fitted] untuk jaram tangan; kotak arloji [bagian dari jam
tangan]; kotak arloji dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji, bukan dari logam
mulia; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak dekoratif dari logam mulia; kotak
dekoratif terbuat dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak
logam mulia; kotak perhiasan; kotak perhiasan [peti mati] dari logam mulia; kotak perhiasan [peti mati], bukan dari logam
mulia; kotak perhiasan dalam bentuk kasket; kotak perhiasan dari kulit; kotak perhiasan dari logam; kotak perhiasan dari
logam mulia; kotak perhiasan kayu; kotak perhiasan kecil; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak perhiasan kecil, bukan
dari logam mulia; kotak perhiasan musik; kotak perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan dari logam mulia; kotak

Halaman 597 dari 917



peringatan perayaan dari logam mulia; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak presentasi untuk batu permata; kotak
presentasi untuk jam tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; kotak untuk arloji; kotak untuk arloji [presentasi]; kotak untuk
instrumen horologis; kotak untuk instrumen horologis dan kronometrik; kotak untuk instrumen kronometrik; kotak untuk jam
dan pembuatan arloji; kotak untuk menyimpan barang perhiasan; kotak untuk perhiasan; kotak-kotak untuk jam dan arloji;
kristal jam tangan; kronograf (jam pembuatan jam); kronograf [jam tangan]; kronograf sebagai arloji; kronograf untuk
digunakan sebagai arloji; kronograf untuk digunakan sebagai jam tangan; kronometer; lempeng jam; lempeng jam tangan;
lempengan untuk pembuatan jam dan pembuatan jam; lencana kerah (perhiasan); lencana kerah logam mulia; lencana logam;
lencana logam mulia; liontin; liontin (perhiasan); liontin [perhiasan]; liontin permata; logam mulia; logam mulia batangan; logam
mulia dan paduannya; logam mulia semi tempa; logam mulia setengah jadi; logam mulia yang tidak ditempa; logam mulia,
tidak tempa atau semi tempa; loket [perhiasan]; mahkota; mahkota (kepala) jam; manik-manik untuk digunakan dalam
pembuatan perhiasan; manik-manik untuk membuat perhiasan; manik-manik untuk perhiasan; manset yang terbuat dari logam
mulia; mata air untuk jam dinding; medali; medali [perhiasan]; medali dilapisi dengan logam mulia; medali peringatan
perayaan; medallion (perhiasan); meja centrepieces [ornamen] terbuat dari logam mulia; mekanisme jam tangan; menonton
dan jam mata air; mesin jam; mesin untuk arloji; misbaha [tasbih]; mobil model skala [ornamen] dari logam mulia; model
[ornamen] terbuat dari logam mulia; model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil [ornamen] terbuat dari
logam mulia; model mobil miniatur [ornamen] dari logam mulia; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari logam mulia;
model skala [ornamen] dari logam mulia; monitari uang koin yang ditentulan untuk tujuan pengumpulan; mural dari logam
mulia; mutiara (perhiasan); mutiara [perhiasan]; mutiara alami; mutiara imitasi; mutiara yang dibudidaya; mutiara yang terbuat
dari ambroid [pres amber]; nama lencana logam mulia untuk dipakai; olivin [permata]; omamori [Liontin keberuntungan]; opal;
ornamen [patung] yang terbuat dari logam mulia; ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen dalam bentuk mini yang
terbuat dari logam mulia; ornamen dari logam mulia, untuk perhiasan; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon
seluler; ornamen jet (batu); ornamen natal [patung] dari logam mulia, selain ornamen pohon; ornamen perak di alam
perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan; ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia
(perhiasan); ornamen sepatu dari logam mulia; ornamen telinga (perhiasan); ornamen yang terbuat dari logam mulia; osilator
untuk arloji; osilator untuk jam; osilator untuk jam tangan; osmium; paduan logam mulia; paduan osmium; paduan paladium;
paduan perak; paduan platinum; paduan rodium; paduan rutenium; paladium; patung [ornamen] terbuat dari logam mulia;
patung dari logam mulia dan campuran logam mulia; patung logam mulia; patung meja yang terbuat dari logam mulia; patung
religi dari logam mulia; patung, patung dan karya seni dari logam mulia; patung-patung [patung] emas imitasi; patung-patung
dari logam mulia; patung-patung logam mulia; patung-patung yang terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari emas
imitasi; patung-patung yang terbuat dari perak; patung/arca dari logam mulia; pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan;
pemegang kunci non-logam; pemutar jam; pendulum untuk jam; pendulum untuk jam tangan; peniti hias bros (perhiasan);
peniti hias bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penjepit dasi, bukan dari logam
mulia; penutup  cincin perhiasan untuk melindungi dari benturan, abrasi, dan kerusakan pada cincin dan batu cincin; penutup
untuk kalung; per jam; perak; perak batangan; perak, tidak ditempa atau ditempai; peralatan dan instrumen kronometrik;
perhiasaan tempel; perhiasan; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh,
khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan adat;
perhiasan batu akik; perhiasan benang emas; perhiasan berharga; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan berlian;
perhiasan cloisonné; perhiasan dan perhiasan imitasi; perhiasan dari batu ambar; perhiasan emas; perhiasan gading;
perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning amber; perhiasan manik-manik kayu; perhiasan mutiara; perhiasan
pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan perunggu; perhiasan plastik; perhiasan platinum; perhiasan sepatu;
perhiasan tempel [perhiasan kostum]; perhiasan terbuat dari logam mulia; perhiasan tiruan; perhiasan topi; perhiasan untuk
anak-anak; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk tubuh; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang
terbuat dari kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu mulia dan semi mulia;
perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam
mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari
logam; perisai peringatan perayaan dari logam mulia; permata; permata berharga dan semi mulia; pernak-pernik (perhiasan);
peti perhiasan; peti perhiasan dari logam mulia; peti perhiasan, bukan dari logam mulia; piala dari logam mulia; piala dilapisi
dengan logam mulia; piala hadiah dari logam mulia; piala logam mulia; piala yang terbuat dari paduan logam mulia; pin
[perhiasan]; pin cloisonné; pin dasi; pin dekoratif [perhiasan]; pin hias; pin hias yang terbuat dari logam mulia; pin kerah
[perhiasan]; pin kerah hias; pin lencana logam mulia; pin menjadi perhiasan; pin topi dari logam mulia; pin topi dekoratif; pin
topi hias; pin topi perhiasan; pin topi, bukan dari logam mulia; pin ukiran perhiasan; pintal perak [kawat perak]; piringan (pada
permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); platinum [logam]; rantai [perhiasan]; rantai jam tangan; rantai
leher; rantai logam mulia; rantai logam mulia untuk gelang; rantai perhiasan; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang;
rantai untuk arloji saku; rhodium; rosario; rubi; rumah jam; rutenium; sabuk [perhiasan]; salib [perhiasan]; salib logam mulia,
selain perhiasan; salib sebagai perhiasan; sardonyx; sardonyx, tidak ditempa; slide untuk ikatan bolo; spinel [batu mulia];
stopwatch; tag gantungan kunci; tag kunci non-logam; tag kunci plastik; tali gantungan kunci; tali gantungan untuk memegang
lencana logam mulia; tali jam; tali jam tangan; tali untuk memegang kunci; tarikan laci dari logam mulia; tasbih; tasbih meditasi;
tempat jam; tempat kunci; tempat kunci dari logam mulia; tempat kunci kulit; tempat kunci kulit imitasi; tempat kunci plastik;
tempat perhiasan; token logam untuk digunakan dalam mesin penjual otomatis atau game; token logam yang digunakan untuk
transit massal; token tembaga; tutup botol dari logam mulia; ujung logam mulia untuk ikatan bolo; zamrud===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:12:35
540   EtiketDID2022051526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan laiya no. 15b/54, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90157
Eka Putra Lismono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : BADIK
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif bahan bakar non-kimia; Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; Areng; Bahan Bakar Bensin; Bahan

Bakar Pesawat; Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel); Bahan bakar bioenergi dari kayu (bahan bakar padat); Bahan
bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan pengapian batubara; Bahan tambahan,
bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Bensin RON 90; Bensin RON 92; Biodesel; Biosolar 48
(bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Biosolar 53 (bahan bakar); Energi listrik dari sumber terbarukan; Energi surya,
angin, listrik dan terbarukan; Gas alam terkompresi; Gas dan gas minyak bumi cair; Gasolin; Gemuk pelumas; Gemuk untuk
senjata (senjata); Grafit sebagai pelumas; Hal Jepang; Komposisi berbahan dasar granular absorbent oil untuk menyerap
tumpahan dari lantai; Komposisi pengontrol debu; Lampu Natal [lilin]; Lilin pohon Natal; Lilin-lilin Lancip; Marine Diesel Oil
(MDO) (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Mazut;
Minyak  inti  sawit  untuk  keperluan industri; Minyak  sawit  menjadi  bahan  bakar biodiesel; Minyak Bahan Bakar Kendaraan
Laut; Minyak Diesel Hijau; Minyak Mentah Rendah; Minyak biji rami untuk digunakan sebagai pelumas; Minyak bumi olahan
tanpa aditif; Minyak dan lemak industri; Minyak dan lemak untuk industri (selain minyak dan lemak yang dapat dimakan dan
minyak esensial); Minyak dasar; Minyak gas; Minyak insulasi listrik; Minyak kelapa sawit untuk penggunaan industri; Minyak
kompresor; Minyak mineral yang telah melalui proses penyulingan dan tidak berwarna; Minyak pelepasan cetakan; Minyak
pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak pelumas sintetis; Minyak pemanas; Minyak pemotongan; Minyak roda gigi terbuka;
Minyak solar CN 48; Minyak turbin; Minyak untuk sumbu sembahyang (bahan bakar); Minyak untuk turbin; Nafta; Olein; Oli
bantalan; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Oli pelumas; Oli roda gigi sintetis; Pelumas kompresor; Pelumas roda gigi
terbuka; Pelumas silinder; Pelumas untuk bor; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas yang dirancang untuk digunakan
pada bantalan dan rol bearing dan busing; Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Pelumas minyak dan lemak otomotif; Produk petroleum; Reformat; Residu lilinan; Sediaan penghilang debu;
Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; Spiritus bakar; Upet (Sebagai Penerangan Tradisional); aditif
non-kimia untuk  minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk;
aditif non-kimia untuk bensin; aditif non-kimia untuk gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk oli
motor; aditif non-kimia untuk pelumas; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; alkohol [bahan bakar]; alkohol dan bahan
bakar alkohol campuran; alkohol untuk digunakan sebagai bahan bakar; antrasit; arang [bahan bakar]; arang kokas; arang
untuk digunakan sebagai bahan bakar; bagasse untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan bakar; bahan bakar (termasuk
minyak sari untuk motor); bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar bensin;
bahan bakar benzena; bahan bakar biodiesel; bahan bakar biomassa; bahan bakar butana; bahan bakar butana lebih ringan;
bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar dari sumber biologis; bahan bakar dengan basis alkohol;
bahan bakar etanol; bahan bakar gas; bahan bakar gesekan piring; bahan bakar hidrokarbon; bahan bakar jet; bahan bakar
kendaraan; bahan bakar lampu; bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar padat; bahan
bakar penerangan; bahan bakar penerbangan; bahan bakar solar; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan
bermotor; bahan bakar untuk korek api; bahan bakar untuk pesawat dan kapal; bahan bakar untuk pesawat terbang; bahan
bakar xylene; bahan bakar yang berasal dari minyak mentah; bahan pembuatan gas; bahan penerangan; bahan tambahan
bukan bahan kimia untuk minyak dan bahan bakar; batu bara; batu bara muda; bensin; bensin industri; biofuel; biofuel jet;
biofuel penerbangan; bongkahan arang; bongkahan arang [bahan bakar]; bougies di alam lilin lilin; briket; briket arang; briket
bahan bakar; briket batubara; briket gambut; briket gambut [bahan bakar]; briket kayu; butana untuk penerangan; butiran kaca
digunakan sebagai senyawa penyapu untuk bahan kimia dan tumpahan lainnya; cairan arang lebih ringan; cairan pelumas
mesin potong; cairan pemantik rokok; cairan yang lebih ringan; campuran bahan bakar menguap; casting minyak; ceresine;
cetakan pelepasan minyak; debu batubara [bahan bakar]; debu yang menempel dan menyerap komposisi untuk digunakan
pada jalan yang tidak beraspal; dispersi lilin untuk keperluan industri; emulsi lilin untuk keperluan industri; energi listrik; energi
terbarukan, yaitu, energi angin, energi matahari, energi tenaga air, energi panas bumi dan bioenergi; etanol [bahan bakar];
eter minyak bumi; flux oil untuk digunakan sebagai bahan dalam aspal; gambut [bahan bakar]; gas TPA; gas alam; gas alam
cair; gas batubara; gas bumi cair untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; gas
bumi cair untuk keperluan industri; gas bumi cair untuk keperluan rumah tangga; gas butana untuk digunakan sebagai bahan
bakar; gas butana untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga; gas cair; gas hidrokarbon cair [LHG] untuk digunakan
sebagai bahan bakar; gas minyak bumi cair; gas propana; gas propana dijual dalam silinder untuk digunakan dalam obor; gas
sintesis [bahan bakar]; gas sintetis [bahan bakar]; gas untuk digunakan dalam memasak; gas untuk digunakan dalam
pemanasan; gas untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas untuk pemanas api; gas untuk penerangan; gas yang dipadatkan
[bahan bakar]; gemuk industri; gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; grafit sebagai pelumas; grease untuk kulit; grease untuk
pengawetan kulit; kartrid gas butana terjual terisi; kayu; kayu bakar; kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar; komposisi
menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi peletakan debu; komposisi pembasahan debu; komposisi penekan debu
berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan; komposisi penyerap debu;
komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; lampu malam [lilin]; lanolin; lanolin untuk digunakan dalam
pembuatan kosmetik; lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan salep; lanolin untuk keperluan industri; lemak;
lemak sapi untuk keperluan industri; lemak untuk keperluan industri; ligroin; lilin *; lilin [bahan baku]; lilin aroma aromaterapi;
lilin belting; lilin beraroma; lilin carnauba; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin doa; lilin industri; lilin lebah; lilin lebah untuk
digunakan dalam pembuatan; lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lilin lebah untuk digunakan dalam
pembuatan lilin; lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan salep; lilin lilin; lilin nazar; lilin sayur; lilin tealight; lilin untuk
bodyboards; lilin untuk digunakan dalam melapisi bahan kemasan makanan; lilin untuk membuat lilin; lilin untuk menyerap
asap; lilin untuk papan selancar; lilin untuk penerangan; lilin untuk sembahyang; lilin untuk skateboard; lilin untuk ski; lilin untuk
snowboards; lilin untuk wakeboards; lilin wangi; lilin yang mengandung pembasmi serangga; log perapian; log perapian
buatan; malam untuk penerangan; memanaskan minyak; mineral roh untuk digunakan sebagai akselerator; minyak bakar;
minyak berat; minyak biji kapas untuk keperluan industri; minyak biji rami untuk keperluan industri; minyak bumi; minyak bumi,
mentah atau halus; minyak bunga matahari untuk keperluan industri; minyak dan gemuk industri; minyak dan lemak industri,
lilin; minyak dan lemak industri, pelumas; minyak dan minyak pengawet kulit; minyak diesel; minyak gas untuk pemanas
industri; minyak gas untuk pemanasan domestik; minyak gerinda; minyak hewani untuk keperluan industri; minyak ikan untuk
keperluan industri; minyak ikan, tidak bisa dimakan; minyak industri; minyak jagung untuk keperluan industri; minyak jarak
untuk keperluan industri; minyak jarak, tidak bisa dimakan; minyak kacang kedelai untuk keperluan industri; minyak kacang
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untuk keperluan industri; minyak kedelai untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; minyak lampu; minyak
lampu yang mengandung anti serangga; minyak lobak untuk keperluan industri; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak
mentah; minyak mentah berat; minyak mentah ringan; minyak mesin; minyak mineral; minyak mineral dan gemuk untuk
keperluan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak mineral putih teknis; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan
cairan pemotongan logam; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan cat; minyak mineral untuk digunakan dalam
pembuatan kosmetik dan produk perawatan kulit; minyak mineral untuk keperluan industri, pertanian dan perdagangan umum;
minyak nabati untuk digunakan dalam pembuatan cat atau sabun; minyak non-mineral untuk keperluan industri; minyak non-
mineral untuk keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; minyak otomotif; minyak pelembab; minyak
pelumas; minyak pelumas [pelumas industri]; minyak pelumas mineral; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas
untuk keperluan industri; minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; minyak pemotong untuk pengerjaan logam
industri; minyak pendingin; minyak pendingin untuk sarung tangan baseball; minyak penembus serba guna; minyak penetrasi;
minyak penetrasi untuk digunakan pada kunci pintu; minyak penyerap goncangan; minyak perilla untuk keperluan industri;
minyak putih; minyak putih grade teknis; minyak putih teknis; minyak rantai; minyak rebus untuk keperluan industri; minyak
ringan; minyak tanah; minyak tar batubara; minyak tekstil; minyak tulang untuk keperluan industri; minyak untuk alas kaki;
minyak untuk cat; minyak untuk digunakan dalam industri tekstil; minyak untuk keperluan umum; minyak untuk melepaskan
pekerjaan bentuk [bangunan]; minyak untuk pengawetan kulit; minyak untuk pengawetan pasangan bata; minyak untuk
pengawetan pasangan bata atau kulit; minyak untuk pengerjaan logam; minyak untuk perawatan permukaan; minyak untuk
senjata [senjata]; minyak untuk sepatu; minyak untuk sirkulasi; minyak wijen untuk keperluan industri; minyak yang dikeraskan
[minyak terhidrogenasi untuk keperluan industri]; minyak yang mudah terbakar; minyak zaitun untuk keperluan industri;
minyak-minyak untuk penerangan; nafta; nafta batubara; olahan minyak kacang kedelai untuk perawatan peralatan masak
tanpa lengket; oli dan cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas dan oli motor; oli halus untuk motor; oli
industri untuk baterai; oli mesin; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli roda gigi; ozokerite; parafin; pelet
bahan bakar; pelet kayu untuk pemanasan [bahan bakar]; pelet serat terkompresi yang diproduksi dari tanaman untuk
digunakan sebagai bahan bakar; pelumas; pelumas grafit; pelumas industri; pelumas kendaraan bermotor; pelumas non-
mineral untuk keperluan industri; pelumas non-mineral untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar); pelumas non-
mineral untuk keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; pelumas otomotif; pelumas padat; pelumas
padat untuk keperluan industri; pelumas pengeboran; pelumas pengeboran sumur minyak; pelumas serba guna; pelumas
untuk binding wakeboard; pelumas untuk keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin industri; pelumas
untuk mesin pesawat terbang; pelumas untuk sabuk; pelumas untuk senjata; pelumas untuk sepatu bot; pemantik api;
pemantik api di alam kayu bakar; pemantik api untuk pemanggang; penting; persiapan sabuk yang tidak tergelincir; petroleum
jelly untuk keperluan industri; produk bahan bakar serpihan kayu ditekan; produk minyak bumi yang berasal dari minyak
mentah; propana; propana untuk digunakan sebagai bahan bakar; rabuk; roh yang dimetilasi untuk bahan bakar [alkohol
bahan bakar terdenaturasi]; semangat motorik; serbuk batu bara (bahan bakar); serbuk lilin untuk keperluan industri; serpihan
kayu applewood untuk merokok dan memanggang makanan; serpihan kayu cedar untuk merokok dan memanggang
makanan; serpihan kayu kemiri untuk merokok dan memanggang makanan; serpihan kayu untuk digunakan sebagai bahan
bakar; serpihan kayu untuk makanan merokok; serpihan kayu untuk merokok dan memanggang; serpihan kayu untuk rokok
dan makanan penyedap; sesuatu yang montan; stearine; sumbu lampu; sumbu lilin; sumbu lilin untuk penerangan; sumbu
untuk lampu minyak; sumbu untuk penerangan; tadon [briket arang]; tumpahan kayu untuk penerangan; tumpahan kertas
untuk penerangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:13:34
540   EtiketDID2022051527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Danau Agung 20 Blok E-13 no. 12A. Sunter Agung, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

Betty Robert

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Junior Star
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bintang Muda
591 Uraian Warna : Tulisan biru dan bintang kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Bedong; Celana jeans; Kain gurita bayi; Pelindung telinga [pakaian]; Sarung tangan bayi; alas kaki; baju atau

handuk mandi; bando; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bra bersalin; celana popok
bayi; dasi; ikat pinggang; jas hujan; kain oto untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; korset
[pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan
peran; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; oto bayi dari plastik; pakaian dalam anak-anak; pakaian hamil;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; penghangat lutut [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; selimut dpt
dipakai; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:16:00
540   EtiketDID2022051528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDI NO.3 RT. 003 RW. 002. KEL. LANDUNGSARI - KEC.
PEKALONGAN TIMUR, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

DAMAYANTI KUMARA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: cap tjangkir
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, merah, putih, coklat, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman teh; teh; teh bubuk; teh celup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:16:26
540   EtiketDID2022051529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mochtar Raya, Gg. Pitung No. 72, RT.005/RW.011, Petukangan Utara, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260

Dewi Utari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELICAKES JAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 40, 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko

online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Toko kue; Toko kue online; Toko online di bidang roti-
roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue; layanan ritel disediakan oleh toko roti; stan penjualan kue-kue; toko
roti===
===Jasa pengolahan/pembuatan roti-roti dan kembang gula; pembuatan roti kustom===
===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; dekorasi kue; jasa penyediaan makanan berupa roti; katering
makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries)===
===Kue Bolu Panggang; Kue Mangkok; Kue-kue; Roti, kue pastry dan gula-gula; kue krim; kue muffin; kue tar krim; kue tart;
roti panggang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:20:55
540   EtiketJID2022051530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JATISAWIT RT 001 RW 001 MERGOSONO BUAYAN KEBUMEN, Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah, 54474

RAHCMADANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ES COKLAT COKOT #diCokotmakintop
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, MUSTARD
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Jasa manajemen waralaba; Jasa

penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Waralaba restoran, yaitu, penawaran
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); administrasi
urusan bisnis waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial
waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan
bisnis; 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
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pengoperasian waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi
produk dalam kerangka kontrak waralaba; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:25:34
540   EtiketDID2022051531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDI NO.3 RT. 003 RW. 002. KEL. LANDUNGSARI - KEC.
PEKALONGAN TIMUR, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

DAMAYANTI KUMARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: cap tjangkir
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih, hijau, kuning, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman teh; teh; teh bubuk; teh celup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:35:53
540   EtiketJID2022051532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pasir Ipis No. 3 RT 003 RW 007 Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16830

Yayasan Rekso Buana Samudra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yayasan Rekso Buana Samudra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau,Putih,Kuning,Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Yayasan Sosial Kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:36:11
540   EtiketJID2022051533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN CASA JARDIN CLUSTER DIANELLA BLOK 5 NO. 28A, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CHEN YINAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPELI SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih (dasar)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial

dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara,
hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan
bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan ritel department store; Retail store
services featuring shoes; Wholesale store services featuring shoes; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan
ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:38:22
540   EtiketDID2022051535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN CASA JARDIN CLUSTER DIANELLA BLOK 5 NO. 28A, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CHEN YINAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEWPOWER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Abu-Abu, Putih (dasar)
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaki Mesin Jahit; dinamo mesin jahit; mesin jahit; mesin jahit bartack; mesin jahit biasa; mesin jahit corong; mesin jahit

garment; mesin jahit gulung; mesin jahit industri; mesin jahit jarum II; mesin jahit kancing; mesin jahit karung; mesin jahit kulit;
mesin jahit langkah 3; mesin jahit overdeck; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin jahit walking foot; mesin jahit,
listrik; motor mesin jahit; pedal drive untuk mesin jahit; peralatan mesin jahit; perkakas dan perlengkapan untuk mesin jahit;
sepatu mesin jahit; servomotors untuk mesin jahit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:49:15
540   EtiketDID2022051536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MULYOSARI NO. 9, RT. 005 RW. 001, KELURAHAN MULYOREJO,
KECAMATAN SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur

PT. GANDUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak

untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kreteks; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok
putih; tembakau linting tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:54:26
540   EtiketJID2022051537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Pakuwon Town Square Blok AA2/25 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60112

nur evi agustin , nur evi agustin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 9C Orthodontics
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : orthodontics = ahli kedokteran gigi / pasang behel, complete your smile = melengkapi senyum indahmu
591 Uraian Warna : biru tua, kuning, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; bantuan gigi; kedokteran gigi; layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi; layanan

kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan klinik gigi; layanan pemutihan gigi; layanan tusuk gigi
kosmetik; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; memberikan informasi yang berkaitan
dengan kedokteran gigi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 17:57:28
540   EtiketJID2022051538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lippo St. Moritz Tower 9th Fl. Unit 09-02, Jl. Puri Raya Blok U1, Meruya Utara,
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, DKI Jakarta

PT Eden Pangan Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EdenFarm Feeding The Nation + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan

sayuran; layanan ritel online; layanan ritel untuk produk hortikultura===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:00:44
540   EtiketDID2022051539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MULYOSARI NO. 9, RT. 005 RW. 001, KELURAHAN MULYOREJO,
KECAMATAN SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

PT. GANDUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMAS KOPI LUWAK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak

untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih;
tembakau linting tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:02:35
540   EtiketDID2022051540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERGUDANGAN BANDARA BENDA PERMAI BLOK F-31 LANTAI 1, JALAN
PERANCIS NOMOR 62, DESA/KELURAHAN BENDA, KEC. BENDA, Kota
Tangerang, Banten, 15125

PT. BINTANG KECIL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRILLIANT SCENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CEMERLANG AROMA
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; minyak parfum;

parfum; parfum cair; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:06:23
540   EtiketJ102022051541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Taman Gayungsari Barat II nomor 12, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT Generasi Baru Digital (Ngopibareng.id)
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NgeJazz Rek!
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; mengatur acara hiburan;

menyediakan hiburan musik live; organisasi acara hiburan; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan
artistik lainnya; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
di bidang musik dan hiburan; pengaturan acara musik; penyelenggaraan acara musik; publikasi buku dan majalah
sehubungan dengan musik dan hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:14:54
540   EtiketDID2022051542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MULYOSARI NO. 9, RT. 005 RW. 001, KELURAHAN MULYOREJO,
KECAMATAN SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

PT. GANDUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMAS KOPI LANANG
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak

untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; kertas rokok; korek api; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau
linting tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:16:56
540   EtiketDID2022051543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Balah Hilia Utara , Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat, 25581

ABDUL RAHMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapua Amai wak Rahasio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih Merah Kuning Emas Merah Marun
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Bakso; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu instan bubuk;

Bumbu masak (moto); Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna;
Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu ayam goreng; Bumbu bakmoy; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental;
Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging;
Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Daun Mint Kering (bumbu); Extrac
nira kelapa  (bumbu); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Keningar (bumbu dapur);
Ketan bumbu; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam
Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Tuna Bumbu
Bali; Ngohiong (Bumbu); Saus (bumbu masak), saus salad; Sereh kering (Bumbu); Temulawak bubuk (bumbu); Thyme kering
untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; asam [bumbu]; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu];
biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; bubuk anggur
merah untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu nasi goreng;
bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu
rawon; bumbu rujak; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu
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umami; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bumbu kari; cengkeh
(bumbu); chow-chow [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapulaga (bumbu);
kapulaga [bumbu]; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); merica (bumbu); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau
bumbu; pala (bumbu); paprika [bumbu]; pasta jahe [bumbu]; penyedap [bumbu]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan
sebagai bumbu; roti dibumbui dengan rempah-rempah; sambal oelek menjadi bumbu; saus [bumbu]; saus bumbu; saus
cranberry [bumbu]; tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tepung bumbu; vanilla bubuk (Bumbu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:24:27
540   EtiketDID2022051544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MULYOSARI NO. 9, RT. 005 RW. 001, KELURAHAN MULYOREJO,
KECAMATAN SUKUN, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

PT. GANDUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMAS KOPI HITAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak

untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; kertas rokok; korek api; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau
linting tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:48:39
540   EtiketDID2022051546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BRIGJEND KATAMSO GG SUBUR NO.2F KEL. KAMPUNG BARU KEC.MEDAN
MAIMUN, Kota Medan, Sumatera Utara

SWANTO WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYDROFRESH +LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH – PUTIH – KUNING - HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cabai segar; bawang, segar; bayam, segar; benih untuk hidroponik; benih untuk menanam buah dan sayuran; bit gula,

segar; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah-
buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis,
segar; dedaunan alami; jagung manis, belum diolah; jamur jerami, segar; kentang manis, segar; labu, segar; oregano, segar;
pohon; sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran hidroponik segar; sayuran segar dan belum diproses; sayuran segar
organik; sayuran, segar; stroberi, segar; tanaman merambat; tarwi, tidak diproses; terong, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 18:52:39
540   EtiketDID2022051547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Margorejo Indah X-B 409, Kel. Margorejo, Kec, Wonocolo, Surabaya, Jawa
Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60238

RYAN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUDA NIL TALANG KARET ALUMINIUM DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 19
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Aspal dan agregat konstruksi, termasuk pasir, batu dan kerikil; Atap asbes; Atap plastik; BATU KLINGKER; 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 plastik; Batu bata ringan; Batu terak; Batu, batu besar dan kerikil;
Genteng; Melamin triplek untuk bangunan; Pipa Beton; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PPR (PolyPropylene
Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam;
Potongan kayu; Runjung (Atap Rumah); Talang air; Talang jalan (selokan) bukan dari logam; Umpiak (Atap Tambahan Yang
Bersambung); Wuwungan (Ujung Atap Rumah); aspal; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; aspal, ter,dan
bitumen; atap dari batu; atap sirap; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan beton; bahan bangunan dari batu alam;
bahan bangunan dari batu buatan; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari kayu; bahan bangunan sintetis; balok
beton; batu; batu akuarium dekoratif; batu alam; batu bangunan; batu bata; batu bata beton; batu bata kaca; batu bata semi-
tahan api, bukan dari logam; batu buatan; batu gamping; batu kristal; batu monumen; batu pasir; batu paving; batu silika; batu
tembikar; batu untuk bangunan dan konstruksi; beton; bitumen; braket, bukan dari logam, untuk talang; bubuk kaca untuk
digunakan dalam bangunan; campuran kerikil dan pasir; elemen bangunan beton; elemen dan bahan bangunan dan
konstruksi terbuat dari pasir, batu, batuan, tanah liat, mineral dan beton; genteng kaca; gypsum [bahan bangunan]; gypsum
untuk digunakan sebagai bahan bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca lembaran umum untuk bangunan; kaca
pengaman; kaca tempered untuk bangunan; kain fiberglass untuk penguatan struktural; karung pasir; kayu bangunan; kayu
laminasi; kayu lapis; kayu manufaktur; kempa atap; kerikil; kerikil akuarium; lapisan dasar atap; log [bahan bangunan];
marmer; marmer [bahan bangunan]; membran atap; monumen batu; papan atap dari kayu; papan serat [bahan bangunan];
pasir; pasir bangunan; pelapis [bahan bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan]; pelapis bitumen untuk atap; pelapis kayu;
penghiasan dan lantai kayu; pinggul untuk atap; pipa beton; pipa drainase, bukan dari logam; pipa saluran yang terbuat dari
beton, gerabah atau batu pasir; pipa semen; pipa tembikar; produk bitumen untuk bangunan; rangka atap, bukan dari logam;
sealant [bahan bangunan]; semen atap; senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; talang atap,
bukan dari logam; talang bukan dari logam; tanah untuk batu bata; terak [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan];
triplek; ubin dinding dari kaca; ubin lantai dari kaca===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 19:05:16
540   EtiketJID2022051548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Modoroko Blok AJ 2 Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153
Dara Zam Chairyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Denger-inD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gradasi hijau dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===hosting server; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultasi teknologi; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi

teknologi komputer; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program
melalui jaringan situs; penyewaan perangkat lunak komputer; perancangan perangkat ringan komputer; persewaan perangkat
lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 19:09:52
540   EtiketDID2022051549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Senjaya 2 nomor 2, Kebayoran Baru, Selong, 12110, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12110

Nadia Astari Hudyana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cipi-Cipi
Merek Kata dan Lukisan

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

Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang
dengan rasa; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar
tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.;
campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk graham; kerupuk
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ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan;
kerupuk udang; senbei [kerupuk nasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 19:18:00
540   EtiketDID2022051550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN GAYA BARU RT 003 RW 002 KEL/DESA PARIT BARU KEC. SELAKAU,
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, 79452

dr. PAMELA REZY ANDRETTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EZHIE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : 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 leher; Krim pelembab; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah (kosmetik); Losion
Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion
pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol;
Pelembab Leher (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kecantikan; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
Sediaan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan
perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk mandi dan
mandi; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; celak mata; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel pra-cukur; gel rambut; gel
untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kapas kecantikan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk leher; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku;
krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut;
krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion kecantikan;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak wangi; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemerah pipi; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perekat untuk keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun wajah
dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk
mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-
sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan berjemur; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
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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

19/07/2022 19:39:24
540   EtiketDID2022051552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Pranti Rt/Rw.003/001, Sulang, Rembang
GUNAWAN SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBTISAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah, coklat, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; Kopi seduh; es kopi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; perasa kopi;

sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 19:44:38
540   EtiketDID2022051553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Serpong Sek 7A DC.5/14, Kabupaten Tangerang, Banten
SINDI YULITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOOD JUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus bayam [Minuman]; Jus buah atau sayuran; Jus buah dan minuman buah; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk

keperluan medis); Jus kelapa [minuman]; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus seledri [minuman];
Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman buah atau sayuran; Minuman
jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman jus sayuran tanpa alkohol; Minuman jus sayuran, tanpa
alkohol; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Sari sayur (minuman); air kelapa [minuman]; air soda (berkarbonasi);
campuran untuk membuat minuman serbat; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); jus; jus
anggur; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus buah; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus
delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk
digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus sayuran [minuman];
jus tomat [minuman]; jus wortel; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman buah, tanpa alkohol; minuman es buah; minuman jus
apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus sayuran tanpa-alkohol;
minuman jus tomat; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman sari
bunga rosella; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sari buah tanpa
alkohol; serbat [minuman]; smoothie; smoothie (sari sayuran); ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 19:50:40
540   EtiketJID2022051555

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA TLOGOMAS NO. 48, RT.002, RW.005, KEL. TLOGOMAS, KEC.
LOWOKWARU, KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa Timur, 000

SULTONI

Halaman 609 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMONG RASA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Kedai; Kedai burger; Kedai hot pot; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut
olahan; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Restoran Prasmanan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate,
soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat yang
menghidangkan kudapan; Warung makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa restoran;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; restoran
swalayan; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung kopi;
warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 19:57:25
540   EtiketDID2022051556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Tirtoyoso No.73, Surabaya
LIEM POO TUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N8
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 20:03:31
540   EtiketDID2022051557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Tirtoyoso No.73, Surabaya
LIEM POO TUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKYRUBBLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal;
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pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 20:22:29
540   EtiketJID2022051558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Famili Blok U-53, Surabaya
PAULINUS EDWARD HS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACECORP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi kantor; Iklan; Iklan, termasuk manajemen, operasi,

organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa manajemen bisnis dan
administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store,
pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan,
rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang
sama (developments); Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Konsultasi manajemen bisnis di
bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Layanan administratif manajemen hotel; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan
yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan
rapat perusahaan; 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; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Pemasaran dan promosi barang
dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen
bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis
dan fungsi administrasi dan kantor; 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; 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; bantuan manajemen perusahaan; distribusi barang promosi; fungsi kantor;
iklan dan promosi perusahaan; iklan real estat komersial atau perumahan; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan
atau 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
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; 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 ritel; 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 manajemen
perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; layanan branding perusahaan; layanan
identitas perusahaan; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan informasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan komunikasi korporat; layanan ritel online; manajemen
bisnis; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis hotel resor; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; memberikan bantuan bisnis kepada
pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis
lainnya; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan informasi termasuk online
mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; pelelangan
properti; 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;
pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; 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; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis
yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengiklanan
penyewaan properti liburan untuk orang lain; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyortiran surat, penanganan dan
penerimaan [fungsi kantor]; 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 perusahaan; promosi penjualan; rekrutmen staf kantor; 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; toko-toko; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 20:38:42
540   EtiketDID2022051559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10270

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Riset,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METAVERSITAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===komputer; komputer laptop; komputer notebook; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat periferal

komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 20:48:19
540   EtiketDID2022051560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Punokawan Kavling 1 RT 001 RW 011, Toglengan, Sendangarum, Minggir,
Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55562

Lucia Island Wiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mommies Homemade
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mommies adalah nama lain dari "Mommy" yang artinya ibu. Homemade artinya produk buatan rumah .
Jadi, Mommies Homemade dapat diartikan produk rumahan yang dibuat oleh ibu.

591 Uraian Warna : Warna hitam dan coklat tua mewakili warna daun teh kering untuk diolah. Pita emas yang berarti spesial/istimewa.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh olahan khas negara Thailand===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 20:50:11
540   EtiketDID2022051561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan srengseng sawah no 46 rt 04 rw 07 kp kalibata kel srengseng sawah kec
jagakarsa, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640

PT HNH JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: H&H SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : H & H perawatan kulit
591 Uraian Warna : Oranye, abu-abu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Eksfoliator; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter

kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit
berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar
UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk pemutih kulit; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta;
Losion dan serum; Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pelembab kulit;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum, eau de toilette;
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Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih
make-up; Perawatan anti-penuaan; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; antiperspiran [perlengkapan mandi]; bedak; bedak tabur; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh;
deodoran tubuh [wewangian]; eau de parfum; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation; foundation cair; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel untuk wajah; kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim; 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 dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan
kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat];
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
siang; 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 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 wajah; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion;
losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; losion
wajah; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tabir surya; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah
tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik];
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan wajah; masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pemutih kulit
wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir
non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pembersih kulit; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa
obat; pembersih wajah; pemerah pipi cair; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah
tidak mengandung obat; penyegar nafas; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; preparat pelembab [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; salep
kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; scrub wajah;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; shampoo pH netral; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pembersih wajah; tabir surya; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner wajah; toner
wajah kosmetik; tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 20:54:38
540   EtiketDID2022051562

730 Nama Pemohon : Dr. Ir. Dedid Cahya Happyanto, M.T, Feli Ramadani
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Alamat Pemohon : Wonorejo Selatan IV/51 Kavling 136-137 RT. 009 RW. 008 Kel.  Wonorejo Kec.
Rungkut, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60296

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMS-IoT dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sistem Manajemen Energi yang Berbasis Internet
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari

dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat
lunak yang digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); alat listrik untuk
mengontrol; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pengatur, listrik; alat pengontrol
otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol
tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat pengukur, listrik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; meter arus listrik; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk
mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; multimeter untuk mengukur arus listrik; pengisi daya listrik;
peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming),
mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan monitoring listrik; peralatan peringatan dengan
memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik;
peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan
mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); program komputer
untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang
digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan
Internet of Things [IoT]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 21:09:09
540   EtiketDID2022051564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10270

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Riset,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERAHPUTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===komputer; komputer laptop; komputer notebook; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat periferal

komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 21:21:42
540   EtiketDID2022051565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10270

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Riset,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERAH PUTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===komputer; komputer laptop; komputer notebook; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat periferal

komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 21:27:35
540   EtiketDID2022051566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dharmahusada Regency 274, Surabaya
ROY KURNIAWAN LAKSONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTELLIGENT BEING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Brosur

informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-
majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Catatan terima kasih; Lukisan [gambar]; Lukisan [karya seni]; Poster
periklanan; Set lukisan anak-anak; buku catatan; buku gambar; catatan seminar yang dicetak; cetakan bergambar; gambar;
gambar berbingkai; gambar seni; gambar tempel; kartu bergambar; kartu pos gambar; kertas catatan; kertas catatan tablet;
kertas gambar; lembaran kertas untuk mencatat; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; majalah poster; materi
promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang
produk pertanian dan hortikultura; mencetak dalam sifat gambar; mural dalam sifat poster; mural di sifat gambar; mural di sifat
lukisan [gambar]; notebook kertas; notes bergambar; papan poster; peta dinding bergambar; poster; poster dipasang; poster
gambar; poster mural dinding; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari kertas; reproduksi lukisan; sandaran lukisan; set
gambar; template gambar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 21:57:58
540   EtiketDID2022051568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MAMP PRAPATAN XIII, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 127790
RIKI MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cincau Ciragil Lestari Citarasa Tradisional
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda yang berarti ketenangan dan kaitannya kuat dengan alam.

Hijau tua yang mengisyaratkan kekukuhan untuk hidup dan memberikan kehidupan.
Putih Melambangkan kemurnian dan Kejujuran.

511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman cincau hijau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 21:58:40
540   EtiketDID2022051569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Enagic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHANGE YOUR WATER CHANGE YOUR LIFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum

dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
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Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 21:59:09
540   EtiketJID2022051570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Golf Island Theme Park PIK Blok RGID 50-51-52 lantai 2,3,4 Jl. Pantai Indah
Kapuk Street, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

XU JIANGUO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WA TIAN XIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, COKLAT MUDA, COKLAT TUA, MERAH, HIJAU, ABU-ABU, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara;
Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan
akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa
yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai
jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); Layanan biro akomodasi (hotel,
rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan kafe; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa
pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan
akomodasi hotel; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; Perhotelan; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji
dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan
minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan
truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i;
cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; delicatessens [restoran]; hotel yang diperpanjang
tinggal; 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 hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi
restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat
pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; 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 hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering hotel; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa konsultasi di bidang perhotelan;
jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-
jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; 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; layanan agen untuk
pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi
perhotelan; layanan bar dan restoran; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya];
layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; 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 hotel; 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 lounge hotel;
layanan makan malam dan restoran; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan
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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 akomodasi hotel
untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan rantai restoran; 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 publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; 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;
mengatur akomodasi hotel; 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 di hotel dan
motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan layanan hotel dan motel; 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; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan dan
penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; 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 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 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 untuk konsumsi di hotel; 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 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 furnitur untuk
hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos;
reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; 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]; sewa tirai untuk hotel; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 22:03:48
540   EtiketDID2022051571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Enagic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANESPA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum

dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===
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===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum
dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 22:03:49
540   EtiketDID2022051572

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Setrawangi Selatan III/12, Kota Bandung, Jawa Barat, 40163
Steven Haryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Defend dan Logo D
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen makanan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 22:45:20
540   EtiketJID2022051574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur Asri  III QK 6, No.12 A, RT.004/RW.012, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

SALDY SUWIDJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustin S.H.
GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NORTH CUT BARBERSHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan blow rambut; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan

rambut; layanan pewarnaan rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon
rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan tukang cukur; memberikan informasi di bidang penataan
rambut; memotong rambut; pijat refleksi; restorasi rambut; tata rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 22:54:31
540   EtiketJID2022051575

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GRAHA BOULEVARD SUMMARECON SERPONG, Jln. Gading Serpong
Boulevard BVA1, Curug Srengseng, Kec.Kelapa Dua, Tangerang Banten, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15810

KEVIN JULIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARCHER PROPERTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA DAN GOLD

Halaman 618 dari 917



511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:25:30
540   EtiketJID2022051576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Paradise 12 Blok F.19/5 B, RT. 011/RW.012, Kel.  Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok,  Jakarta Utara DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

YUN SENLITULANGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustin S.H.
GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DONBURI KITCHEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; Restoran Jepang; Restoran masakan

panggangan daging, ayam, ikan; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas jepang; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:27:24
540   EtiketDID2022051577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Menanti RT.006 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

Dina Masyusin, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JSE adalah singkatan dari "Jakarta Safety Equipment" kalimat berbahasa Inggris, yang memiliki arti :
Perusahaan alat alat Keselamatan dan kesehatan kerja Di Jakarta

591 Uraian Warna : label untuk keseluruhan berwarna biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rompi jaring untuk keselamatan; Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan

sepatu pengaman; alat keselamatan kerja; kerucut keamanan jalan raya; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian
tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan; rompi jaring untuk keselamatan; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali
pengaman untuk pendakian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:41:56
540   EtiketDID2022051578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Enagic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANGEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : suatu penamaan

Halaman 619 dari 917



591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum

dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:46:07
540   EtiketDID2022051579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Enagic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEVELUK KANGEN 8
Merek Kata

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum

dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:50:14
540   EtiketDID2022051580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Enagic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENAGIC & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum

dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===

Halaman 620 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:50:37
540   EtiketDID2022051581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartement Sudirman Tower Condominium. Jl. G, RT.003/RW.004, Kel. Karet
Semanggi, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

YUN FATLITULANGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustin S.H.
GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE 24H COLD BREW COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Minuman cokelat; Minuman karamel; affogato [minuman berbasis kopi

yang mengandung es krim]; biji kopi panggang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:55:59
540   EtiketDID2022051582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Enagic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEVELUK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum

dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 23:57:56
540   EtiketDID2022051584

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Menanti RT.006 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

Dina Masyusin, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALZZENTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Alzzenta Adalah Penggalan Nama Anak yang artinya Mulia, tangguh , agung
591 Uraian Warna : A berwarna orangem L berwarna hitam, zzenta berwarna biru, Colection berwarna orange

Halaman 621 dari 917



511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rompi jaring untuk keselamatan; Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan

sepatu pengaman; alat keselamatan kerja; kerucut keamanan jalan raya; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian
tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan; rompi jaring untuk keselamatan; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali
pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 00:12:55
540   EtiketDID2022051585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Menanti RT.006 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

Dina Masyusin, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SSJ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SSJ Hanyalah singkatan nama perusahaan (PT. SATRIA SAFTINDO JAYA)
591 Uraian Warna : dalam setiap bagian memiliki warna yang sama yaitu hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rompi jaring untuk keselamatan; Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan

sepatu pengaman; alat keselamatan kerja; kerucut keamanan jalan raya; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian
tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan; rompi jaring untuk keselamatan; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali
pengaman untuk pendakian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 00:18:09
540   EtiketDID2022051587

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Enagic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANGEN WATER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum

dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Dorongan Air; Tutup botol galon air;
Wadah minuman dijual kosong; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air dingin terisolasi;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; 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 insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol
minum untuk olahraga; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; kafilah
air; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 00:44:51
540   EtiketDID2022051588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Menanti RT.006 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

Dina Masyusin, SH

Halaman 622 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASGRAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MASGRAY Merupakan Singkatan Dari Dua Orang Pasangan Suami Istri Pemilik Perusahaan
(MASYUSIN ANGGRAYNI)

591 Uraian Warna : sayap hijau hitam, ekor cokelat berliris hitam, bagian tubuh berwarna hitam, oaruh cokelat, Pada tulisan MASGRAY. Hanya
Huruf G yang berwarna Hijau, yang lain Orange

511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rompi jaring untuk keselamatan; alat keselamatan kerja; kerucut keamanan jalan raya; pakaian pelindung untuk

keselamatan; pakaian tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan; rompi jaring untuk keselamatan; sepatu bot pelindung;
sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan
menangkap jika terjatuh; tali pengaman untuk pendakian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 00:45:21
540   EtiketDID2022051589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Menanti RT.006 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

Dina Masyusin, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DC TWINS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DC TWINS, DC Merupakan Singkatan dari nama Perusahaan Kami (PT. DUNIA CAKRWALA), dan
TWINS merupakan bahasa inggris, yang bermakna KEMBAR

591 Uraian Warna : Hitam Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rompi jaring untuk keselamatan; Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan

sepatu pengaman; alat keselamatan kerja; kerucut keamanan jalan raya; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian
tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan; rompi jaring untuk keselamatan; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali
pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 01:56:25
540   EtiketJID2022051590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL TOWER LANTAI/UNIT T9
JL. S. PARMAN KAV.28 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. SHUI SHENG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 真功夫
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kungfu Asli
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; rumah makan;

rumah makan cina halal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 05:35:23
540   EtiketDID2022051591

Halaman 623 dari 917



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Badran, RT 32 Kel. Gondang, Kec. Gondang, Sragen Jawa Tengah, Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah, 57254

INDRATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beras Slyp C4 ASli
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, merah dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 06:52:37
540   EtiketDID2022051592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Badran, RT 32 Kel. Gondang, Kec. Gondang, Sragen Jawa Tengah, Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah, 57254

INDRATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNIA BERAS BTP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:17:36
540   EtiketJID2022051593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prajurit Kulon VI Rt.002 Rw.002, Kel/Desa Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon,
Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61326

Regi Oktaviana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OTG Oktaviana Tas Grosir Dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, pink, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Jasa layanan pelelangan secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet;

Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko grosir
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; bisnis dan manajemen; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; layanan
grosir untuk tas; layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online;
layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel menampilkan tas;
layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; menyediakan direktori informasi
komersial on-line di Internet; menyediakan layanan lelang online; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
minimarket; pemasaran online; pengecer toko serba ada; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran
materi iklan secara online; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:38:32
540   EtiketJID2022051594

Halaman 624 dari 917



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nelayan Hulu, RT. 015/RW. 004, Kel/Desa. Bagan Punak, Kec. Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau, 28912

INDRAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER UMMA HAZIQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;

Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko kue; Toko kue online; Toko online di bidang makanan dan minuman;
Toko roti online; Toko yang menjual kue; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh toko roti; toko
roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:38:44
540   EtiketJID2022051595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangkajen MG III/802, RT. 047, RW. 012, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan
Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55153, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55153

Alvi Yusnadi

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 :

: inmedika
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Konsultasi sumber daya manusia; Layanan manajemen
sumber daya manusia; 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; jasa alih daya (outsourcing)
di bidang manajemen sumber daya manusia (HCM); jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber daya manusia; jasa logistik
(-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber
daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; konsultasi
sumber daya manusia; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang
berkaitan dengan rujukan rumah sakit; 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 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 akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan
bisnis, dan sumber daya manusia; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan
penagihan medis untuk rumah sakit; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen
bisnis rumah sakit; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; menyediakan fasilitas online yang
menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan
layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; 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 layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs
web dan sumber daya perangkat lunak; sumber daya manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:43:33
540   EtiketJID2022051596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Percetakan Negara C 553 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 17131

PT. WATERPLUS CINTA INDONESIA

Halaman 625 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dhanu Wardhana BA.,
Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: W+ & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan yang berkaitan dengan

penjualan barang; jasa-jasa penjualan barang; melakukan pameran dagang; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:50:34
540   EtiketDID2022051597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H Syamsudin Uban (vinz Gym), Kecamatan Jelutung, Kelurahan Kebun Handil,
Kota Jambi, Kota Jambi, Jambi

Susanti

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 :

: Bigstar.Official
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,

sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Tudung kepala wanita (pakaian);
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 wanita; pakaian wanita; setelan pakaian formal wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:52:30
540   EtiketJID2022051598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Binamarga 2 No 2. Baranangsiang. Bogor Timur. Jawa Barat. 16143, Kota Bogor,
Jawa Barat, 16143

PT. Kuliner Makmur Berjaya

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 :

: ALTRO SOCIAL COFFEEHOUSE & KITCHEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai

kopi dan bar makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:55:53
540   EtiketDID2022051599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sukolilo RT.003 RW. 007, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah 58254, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 58254

Ferdiansyah Juhari

Halaman 626 dari 917



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 :

: PEGASUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; bahan makanan untuk kuda; makanan kuda, bisa

dimakan; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kuda; pakan kuda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 07:59:16
540   EtiketJID2022051600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Bogor Indah 2, Blok CC3 No. 3A RT 06 RW 13 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan
Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16157, Kota Bogor, Jawa Barat, 16157

Heri Firmansyah

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 :

: CentroLiving
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Ungu, 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; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:00:17
540   EtiketD222022051601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jitengan Rt 05/28, Balecatur, Gamping, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Agnes Listiyana Permana Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keripik Nezwara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat muda,kuning,hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik

produksi gandum; Keripik sereal; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan
sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik
tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
nachos [keripik tortilla]; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:03:18
540   EtiketDID2022051602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl, M.H Thamrin No.11, Gondangdia , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10350

PT Sarinah (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 627 dari 917



Nama Merek : Pasar Nusantara Sarinah
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hitam (R 0. G 0, B 255) dan Warna Merah ( R 255, G 0, B 0)
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Campur; Makanan penutup; Snack Bar (Makanan); es teh; kue basah; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta

atau nasi; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal;
makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; minuman cokelat; minuman es berbahan dasar teh;
minuman teh; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:06:05
540   EtiketJ222022051603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Watuadeg Potro, Rt 2 Rw 17, Potro, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

Agung Hernawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI GUNGTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning kunyit, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai kopi; layanan bar kopi dan

kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:07:13
540   EtiketJID2022051604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl, M.H Thamrin No.11, Gondangdia , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10350

PT Sarinah (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pasar Nusantara Sarinah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hitam (R 0. G 0, B 255) dan Warna Merah ( R 255, G 0, B 0)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa

kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa peragaan produk; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Peragaan barang; jasa-jasa strategi perniagaan; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; penataan etalase toko; perdagangan
barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:09:08
540   EtiketDID2022051605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya  Blok C/11, RT 007 RW 017, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14450

Ety Tanojo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOAP & TALE
Merek Kata dan Lukisan

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

Halaman 628 dari 917



511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel untuk mandi; Kosmetik untuk perawatan rambut; Vitamin rambut; astrigen untuk

wajah tidak mengandung obat; balm rambut non-obat; garam mandi; gel mandi dan mandi; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; krim bibir; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim masker tubuh; krim
perawatan rambut; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim wajah tidak mengandung obat; losion  untuk kulit; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion untuk rambut; losion wajah; lotion mata; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
rambut tanpa obat; masker kosmetik; masker wajah [kosmetik]; minyak rambut kemiri; pelembab wajah tidak mengandung
obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; rendam kaki
tanpa pengobatan; sabun batangan untuk mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
non-obat untuk wajah; sabun tubuh tanpa obat; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut
manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan perawatan kulit,
yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan rambut tanpa obat; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk
perawatan kulit kepala dan rambut; semprotan rambut; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum rambut; serum wajah; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:09:31
540   EtiketDID2022051606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Taman Kota Blok C4 No. 11 RT/RW: 001/016, Kota Bekasi, Jawa Barat
17112, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17112

PT. Kaarle Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOHERO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Hijau, Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kelapa dalam kemasan; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; air kelapa [minuman]; jus kelapa;

minuman berbahan dasar kelapa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:10:45
540   EtiketJID2022051607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl, M.H Thamrin No.11, Gondangdia , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10350

PT Sarinah (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pasar Nusantara Sarinah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hitam (R 0. G 0, B 255) dan Warna Merah ( R 255, G 0, B 0)
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penyewaan tempat bisnis; penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan

minuman; penyewaan tempat usaha; sewa tempat komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:10:57
540   EtiketD222022051608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jetis IV Rt 002 Rw 007, Sidoagung, Godean, Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Agustina Pratiwi

Halaman 629 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAOSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar

gandum; Kue berbahan dasar tepung; Makanan berbahan dasar 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; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak;
makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan
dasar tepung tapioka diekstrusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:11:40
540   EtiketDID2022051609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Fortune Spring D2/Blok A Nomor 26, Kota Tangerang, Banten, 15152
CV SHEEK KOSMETIK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sheek
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk rias wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Kosmetik

highlighter; Kosmetik untuk bulu mata; Masker wajah (kosmetik); Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pemerah
pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pensil highlighter (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang
lebih lama; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Serum Mata
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; dasar
bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas
garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk bibir; krim dasar
bedak; lipstik; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; palet pengkilap bibir; pelembab bibir;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan
pemerah pipi; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[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]; riasan mata; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
kosmetik anti-penuaan; serum kulit (kosmetik); warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:16:41
540   EtiketJID2022051610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tgk. Gle Iniem No. 1c, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh
Besar, Provinsi Aceh. 23374, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23374

Nuzafi As Arany, SHI

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 :

: Kutaradja Fried Chicken
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan

restoran cepat saji; mengambil layanan makanan cepat saji; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji===

Halaman 630 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:18:10
540   EtiketD222022051611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Baleasri Blok F.10 Pereng Dawe, RT/RW 013/046, Balecatur, Gamping,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Apriliya Kusuma Wardaningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eldzaka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar singkong; singkong, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:18:39
540   EtiketJID2022051612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl, M.H Thamrin No.11, Gondangdia , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10350

PT Sarinah (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pasar Nusantara Sarinah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hitam (R 0. G 0, B 255) dan Warna Merah ( R 255, G 0, B 0)
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);

Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan bawa
pulang makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyajian
makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:19:11
540   EtiketDID2022051613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pemuda 495 RT. 01 RW. 03, Kecamatan Wonokriyo, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah 54412, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 54412

Tonny Hendrawan

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 :

: Starland
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal guling; bantal kursi; bantal perjalanan; bantal untuk furnitur; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur

busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling berbusa; kasur busa; kasur busa memori; kasur per busa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:22:19
540   EtiketD222022051614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jagalan, RT/RW 05/02, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Cicilia Muji Asih

Halaman 631 dari 917



Yogyakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teras Ndeso
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; abon ikan; abon tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:23:59
540   EtiketDID2022051615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pakuan Regency Tajur Agung B VII No.2, Rt 005 Rw 007, Margajaya, Kota Bogor
Barat, Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat

drg. AYU HARISYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Benamil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu untuk ibu hamil; Suplemen untuk ibu hamil; formula kehamilan; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan untuk

diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk penggunaan
diagnosa kehamilan; suplemen kehamilan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:24:31
540   EtiketDID2022051616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gemah Sari No. 122 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan
Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50273, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50273

Nuri Mahdi Arsyanti

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 :

: Scroll On
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 untuk melembutkan rambut; Vitamin rambut; minyak penataan rambut; minyak rambut; pelembab rambut; serum

penataan rambut; serum rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:25:43
540   EtiketJ222022051617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kaliurang Rt 04/Rw 13, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Daryanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 632 dari 917



Nama Merek : Lentera Hijau
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hijau dedaunan, coklat, hijau, hitam gradasi hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); jasa promosi dan

pemasaran secara online; pemasaran langsung; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:31:05
540   EtiketD222022051618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pentingsari Rt 02 Rw 19, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Endang Tri Hendarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUNGGAKSEMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat, kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:32:31
540   EtiketDID2022051619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Listrik 2 No. 17 RT/RW : 005/002, Kelurahan Guntung Paikat,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 7013, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 7013

Nooraida Rahmawati

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 :

: glowskinaira
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;

kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti penuaan; susu almond
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:34:58
540   EtiketD222022051620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Imorejo, Rt/Rw 02/10, Wonokerto, Turi, Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Erna Purwaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berlian Khasturi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30

Halaman 633 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Dodol; Dodol buah; Jenang; kue geplak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:39:06
540   EtiketJID2022051621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JATIASIH INDAH NO.345B, RT.005 RW.006, KEL. JATIRASA, KEC. JATI ASIH,
Kota Bekasi, Jawa Barat

DICKY FADILLY WIRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Media Marlina S.Sos.,
Jl. Ulujami Raya No. 16 Rt/Rw. 004/001, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: eRecycle.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hijau dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain pemrograman komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan pemrograman komputer;

Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan jaringan komputer; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan program computer; Pemrograman
komputer dan pemeliharaan sistem komputer; desain dan hosting portal web; desain sistem komputer, pemrograman sistem
komputer dan konsultasi sistem komputer; desain, instalasi, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain,
pemrograman dan konsultasi sistem komputer; desain, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak telekomunikasi;
desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer; 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,
instalasi, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat
lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
desain, peningkatan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang
terkomputerisasi; hosting database komputer; hosting halaman web khusus; hosting konten digital di Internet; 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
ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam
jaringan); hosting server; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web; hosting situs web di Internet; hosting situs web
online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan teknologi informasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan desain, rekayasa dan
pengembangan kustom perangkat semikonduktor, sirkuit terintegrasi, papan sirkuit, dan komponen listrik dan elektronik; jasa
komputer dan pemrograman; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa-jasa pemrograman
komputer; konfigurasi, instalasi, diagnosis kesalahan, perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
konsultasi di bidang pemrograman komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan
layanan computing cloud; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer; layanan
pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan teknologi informasi (TI)
(perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis); memberikan informasi yang berkaitan
dengan pemrograman komputer; pemrograman game komputer; pemrograman komputer; pemrograman komputer dan desain
perangkat lunak komputer; pemrograman komputer untuk orang lain; pemrograman komputer untuk pemrosesan data;
pemrograman komputer untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak
basis data komputer; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pemeliharaan situs
web; pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan sistem basis data; penyediaan layanan pemberian
nasihat, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer
global; perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:39:16
540   EtiketD222022051622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Parakan Wetan, RT 002/RW 021, Sendangsari, Minggir, Sleman, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

Eva Saktiningsih, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Halaman 634 dari 917



Nama Merek
Tipe Merek :

: EvaSakti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning keemasan dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek; Tepung peyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 08:42:34
540   EtiketJID2022051623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Perkantoran Graha Kencana Blok CH-CI, Jl. Raya Pejuangan No. 88,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11530

PT. WAHANA KEMALANIAGA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Leo Famli S.H
Komlek. ITC Permata Hijau Blok G. 30 Diamond  Jalan Letjen Soepeno Kavling 2
Arteri Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARMENT AND TEXTILE MANUFACTURING EXHIBITION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pameran Industri Garmen dan Tekstil
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu - Abu dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk

keperluan bisnis dan periklanan; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan manajemen
pameran dagang; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan
periklanan; mengatur dan melakukan pameran dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran
produk; sponsor promosi pameran dagang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 10:57:00
540   EtiketJID2022051699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bayu Nirwana Blok B No. 24 RT 001/012, Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan,
Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat

RICKY MARTAWIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOWEY FARM + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau, dan Oranye
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 perencanaan pertunjukan hiburan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan
pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak;
Manajemen layanan pendidikan; Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan
penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu,
mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; hiburan di alam taman air
dan pusat hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa pemberian nasehat dan konsultasi untuk
perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-
event (acara) hiburan dan pendidikan; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan kemah liburan [hiburan];
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan taman rekreasi; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; menyediakan fasilitas taman hiburan
(amusement park); pemberian informasi mengenai jasa taman hiburan; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura
dan kehutanan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; taman-taman hiburan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 10:58:21
540   EtiketDID2022051700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN KOPO INDAH E-7 NO.29 , RT. 002 / RW. 022 DESA. MEKARRAHAYU,
KEC. MARGAASIH
, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40218

FREDDY HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWHAZEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SWHAZEL Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih dan Coklat
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, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; pakaian; pakaian dalam; pakaian kedap air; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; 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; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 10:58:55
540   EtiketDID2022051701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ampera Sukamaju II, RT/RW 005/008, Kel/Desa Panglayungan, Kec. Cipedes,
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

ANGGI SUPRIATNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAZAN HERBAL
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 : ===Obat-obatan tradisional; obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:00:18
540   EtiketDID2022051702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN DOWO RT. 005 / RW. 002 DS. BARENG, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,
62154

YENI SUPRIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENDERESE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, KUNING, COKLAT, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Bawang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik sereal; Kerupuk Ikan;

Kerupuk bawang; Kerupuk pisang; Kue kering yang mengandung tempe; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik
nasi; keripik pangsit; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk singkong; kerupuk stik ikan; kerupuk udang; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; pati singkong
untuk makanan; rengginang; rengginang dari tulang ikan; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:01:05
540   EtiketDID2022051703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln.Bojong Koneng 10 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40125
petty widyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAE BAKES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : tulisan hitam  Sarae Bakes dengan logo gandum
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti tawar manis; Roti, sandwich, biskuit; donat; minuman sediaan berbahan

dasar kopi; produk-produk kopi; roti bagel; roti bebas gluten; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti multigrain; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:02:36
540   EtiketDID2022051704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (KITB) ZONA III, KAVLING E01, E02,
E03, , Kabupaten Batang, Jawa Tengah

PT. RUMAH KERAMIK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAN TILES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===ADUKAN UNTUK BANGUNAN; Aspal cair; Atap asbes; Atap plastik; BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); BAHAN

PENGERAS JALAN ASPAL; BALOK BUKAN DARI LOGAM; 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 bangunan plastik; Bahan bubungan non-logam untuk semua jenis bangunan; Bahan gulungan
tahan air untuk bahan bangunan; Bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk konstruksi dan lansekap; Batako;
Batu bata ringan; Batu, batu besar dan kerikil; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; GENTENG COR; Gazebo,
bukan dari logam; Genteng; Granit; Jendela PVC; KACA PLAT (UNTUK JENDELA); Kusen -kusen atau kerangka; Lantai Kayu
Buatan; Lantai Magnesium Oksida; Lantai cetak digital; Lantai kedap air; Lantai mengambang; Lantai yang dilapisi resin;
Lantai yang dilapisi veneer; Lantai yang dilapisi vinil; Lapisan untuk lantai (HPL); Lembaran Plastik yang digunakan untuk
Penyekat pada Bangunan; Lis hias polystyrene untuk bangunan; Lis ornamen interior polystyrene untuk bangunan; Lis plafon
polystyrene; Lisplang asbes; Membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, gulungan atap papan terbuat dari
bitumen, partisi non-logam untuk semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil; Pagar Panel Beton; Panel
Polyurethane; Panel berlapis untuk bangunan; Panel dinding plastik; Panel kayu; Panel polistiren yang dapat diperluas; Panel
rockwool; Panil bangunan bukan dari logam; Papan atau panel; Papan plafon yang terbuat dari campuran semen, pasir silika,
dan serat selulosa; Partisi (penyekat papan yang mengandung semen); Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan
dari logam); Pelat terbuat dari serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); Pelat transparan atau
tembus cahaya untuk bangunan (bahan bangunan non-logam); Pelur (Semen Lantai); Pintu PVC; Pintu kaca; Pipa Beton; Pipa
HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida);
Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; Pipa
yang terbuat dari damar sintetis; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat
dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; Plafon PVC; Plafon-
plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan
untuk atap yang terbuat dari plastik; Seteger (Tangga Segi Empat); Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk
bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Talang air; Talang
air non logam; Talang jalan (selokan) bukan dari logam; Tutup atap bukan dari logam; Ubin langit-langit, bukan dari logam;
Ubin lantai; Ubin, bukan dari logam; agalmatolit untuk digunakan sebagai bahan bangunan; alas lantai terbuat dari gabus; alas
tiang gipsum; amphibole untuk digunakan sebagai bahan bangunan; aspal; aspal jalan; aspal, dan bahan bangunan atau
konstruksi aspal; atap gelombang plastik; atap, bukan dari logam; bagas tebu diaglomerasi [bahan bangunan]; bahan
bangunan [non-logam]; bahan bangunan atau konstruksi dari gamping/kapur; bahan bangunan atau konstruksi dari karet;
bahan bangunan atau konstruksi dari plester; bahan bangunan beton; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari
batu buatan; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari kayu; bahan bangunan dari plastik; bahan bangunan non-
logam dalam bentuk lempengan; bahan bangunan sintetis; bahan bangunan, bukan dari logam; bahan
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batu untuk digunakan dalam konstruksi atap; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi dinding; bahan batu untuk
digunakan dalam konstruksi lantai; bahan batu yang digunakan dalam membangun lantai, atap, countertops, dinding, cladding,
dan perapian; bahan konstruksi bangunan k; bahan lembaran yang dilaminasi resin termoset (thermosetting) dan papan yang
dilaminasi resin termoset (thermosetting) untuk bangunan; bahan pelapis jalan; bahan tahan api, bukan dari logam [bahan
bangunan]; balok, bukan dari logam; batu; batu alam; batu bangunan; batu bata; batu bata berprofil; batu bata beton; batu
bata keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; batu bata untuk dinding; batu bata untuk jalan; batu bata untuk lantai;
batu buatan; batu gamping; batu kristal untuk digunakan sebagai bahan bangunan; batu nisan; batu pasir untuk bangunan;
batu paving; batu untuk bangunan dan konstruksi; beton siap pakai; bingkai jendela dari kayu; bingkai jendela dari kayu yang
dilapisi aluminium; bingkai jendela dari plastik; bingkai jendela, bukan dari logam; bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung
terbuat dari kayu; blok kaca untuk bangunan; braket, bukan dari logam, untuk talang; cerobong asap, bukan dari logam; daun
jendela gulung, bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk
bangunan; daun jendela, bukan dari logam; dempul (filler) atap berbasis aspal [bahan bangunan]; dinding beton; dinding pvc;
eternit; eternit gipsum; genteng dari batu alam; genteng gipsum; genteng kaca; genteng keramik; genteng keramik mengkilap;
genteng plastik; genteng tahan api; genteng, bukan dari logam; gerbang dan panel pagar, bukan dari logam; gifsum/lembaran
terbuat dari plastik / PVC; gipsum yang dikalsinasi; granit; gypsum [bahan bangunan]; gypsum untuk digunakan sebagai
bahan bangunan; jendela vinil; jendela, bukan dari logam; kaca bangunan; kaca isolasi untuk bangunan; kaca jendela
berwarna untuk bangunan; kaca jendela umum untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca jendela yang dimodifikasi
untuk bangunan; kaca pengaman; kain fiberglass untuk penguatan struktural; kain pengontrol erosi [bahan bangunan]; kain
untuk underlayment lantai; kapur mentah; kapur untuk bangunan; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kayu
bangunan; kayu lapis; kayu veneer; kayu, setengah dikerjakan; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; kerangka
kerja, bukan dari logam, untuk bangunan; kerikil; kisi-kisi, bukan dari logam; kusen PVC; kusen jendela bukan dari logam
dilengkapi jaring nyamuk; kusen jendela, bukan dari logam; kusen pintu bukan dari logam dilengkapi jaring nyamuk; kusen
pintu kayu; kusen pintu, bukan dari logam; kusen, bukan dari logam; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis; lantai
atletik, bukan dari logam; lantai bambu; lantai batu komposit plastik; lantai beton; lantai dansa portabel, bukan dari logam;
lantai karet; lantai kayu; lantai keramik; lantai laminasi, bukan dari logam; lantai olahraga dari kayu; lantai papan vinil; lantai
parket; lantai parket dan lempengan parket; lantai parket dari gabus; 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 dasar atap; lapisan untuk lantai; lapisan untuk lantai, bukan dari logam; lembaran
kaca untuk digunakan dalam bangunan; lembaran penutup atap; log [bahan bangunan]; manik-manik sudut drywall, bukan dari
logam [bahan bangunan]; marmer; marmer [bahan bangunan]; mendasari lantai; monumen, bukan dari logam; mosaik kaca
untuk digunakan dalam bangunan; mosaik untuk bangunan; mural ubin, bukan dari logam; pagar kontrol erosi [bahan
bangunan non-logam]; pagar, bukan dari logam; panel atap, bukan dari logam; panel bangunan, bukan dari logam; panel
beton; panel dinding, bukan dari logam; panel drywall [bahan bangunan]; panel jendela untuk bangunan; panel kaca untuk
bangunan; panel kayu; panel kayu untuk bangunan; panel langit-langit, bukan dari logam; panel lantai, bukan dari logam;
panel pagar, bukan dari logam; panel pemberi sinyal, non-bercahaya dan non-mekanis, bukan dari logam; panel penyekat di
dalam sifat dinding fiberglass terendam yang digunakan untuk mengarahkan aliran air di fasilitas pengolahan air limbah; panel
pintu, bukan dari logam; panel plastik multi lapis untuk digunakan dalam bangunan; papan atap dari kayu; papan bebek untuk
kamar mandi , bukan dari logam; papan bubur kayu untuk bangunan; papan cuaca, bukan dari logam; papan dan panel tahan
air, bukan dari logam, untuk konstruksi; papan dan panel tahan api, bukan dari logam, untuk bangunan; papan dinding gipsum;
papan dinding plastik; papan dinding, bukan dari logam; papan gipsum; papan gipsum yang diperkuat oleh serat kaca; papan
kayu; papan kayu lapis; papan kayu lunak; papan kayu untuk bangunan; papan langit-langit kayu; papan langit-langit, bukan
dari logam; papan lantai kayu; papan lantai parket; papan lantai plastik; papan lantai, bukan dari logam; papan loncat, bukan
dari logam; papan partikel; papan penghiasan dari kayu; papan penghiasan kayu; papan penghiasan kayu lunak; papan
polietilen digunakan sebagai pengganti kayu; papan selubung, bukan dari logam; papan semen mortar; papan semen serat;
papan semen yang diperkuat serat kayu [papan semen semakin tinggi]; papan serat; papan serat [bahan bangunan]; papan
triplek; papan trotoar jalan beton; papan tulis batu; papan tulis untuk atap cladding; papan tulis untuk dinding cladding; papan
vinil pembentuk lantai; partisi, bukan dari logam, untuk bangunan; patung batu, beton atau marmer; patung beton; paving blok,
bukan dari logam; pelapis [bahan bangunan]; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan]; pelapis
dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; pelapis kayu; penghiasan dan lantai kayu; penghiasan kayu; penutup atap, bukan
dari logam; penyokong pagar, bukan dari logam; pintu ayun otomatis non-logam; pintu ayun, bukan dari logam; pintu bagian
dalam, bukan dari logam; pintu bifolding otomatis non-logam; pintu garasi, bukan dari logam; pintu geser otomatis non-logam;
pintu geser vinil; pintu geser, bukan dari logam; pintu kayu; pintu kualitas tertinggi dan merupakan pilihan terbaik untuk
pertahanan, bukan dari logam; pintu lipat, bukan dari logam; pintu luar, bukan dari logam; pintu putar otomatis non-logam;
pintu putar otomatis, bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; pipa air, bukan dari
logam; pipa batu pasir; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan
saluran tanah liat; pipa dan saluran terra cotta; pipa drain keramik; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari
polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa kayu untuk bangunan; pipa penstock,
bukan dari logam; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik untuk membawa gas alam; pipa polietilen digunakan
dalam sistem pemanas dan pendingin geotermal; pipa saluran yang terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir; pipa saluran,
bukan dari logam; pipa selokan, bukan dari logam; pipa semen; pipa semen mortar; pipa semen, gerabah atau batu pasir; pipa
tembikar; profil gypsum; profil kayu; sambungan ekspansi, bukan dari logam, untuk lantai; sambungan ekspansi, bukan dari
logam, untuk lantai dan dinding; sambungan pipa non logam; 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 asbes; semen mortar; semen putih; semen serat; semen
untuk tungku; semen*; 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; serpentine untuk digunakan sebagai bahan bangunan; sistem plafon gantung
non-logam yang terdiri dari panel; talang atap, bukan dari logam; talang bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam;
talang kotak bukan dari logam; terak [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; tiang pagar, bukan dari logam; tiang
pintu, bukan dari logam; tikar pengendali erosi [bahan bangunan]; triplek; tuf untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin
batu alam; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin
dinding dari plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin
dinding tahan api; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding,
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bukan dari logam, untuk bangunan; ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk
dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin
keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit dari stone wool; ubin langit-langit gipsum; ubin langit-langit keramik;
ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai
karet; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tahan api; ubin lantai tanah liat; ubin
lantai tembikar; ubin lantai terra cotta; ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam;
ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin tahan api; ubin tembikar; ubin untuk  jalanan; ubin, bukan dari
logam, untuk bangunan; unit pintu, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:05:30
540   EtiketDID2022051705

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 Benih Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A-PLUSCAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian,

hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; Pelapis Pupuk Untuk 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; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura
dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; 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 kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
pupuk.; 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; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan,
pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk
pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk
tanah; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk
majemuk; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk untuk penggunaan pertanian;
pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:06:26
540   EtiketDID2022051706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM ASABRI JL. DANAU LIMBOTO TIMUR DALAM IV BLOK A5/H14 RT. 04
RW. 14 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA
MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139

YUHARSITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BENGKEL BATIK MALANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD DAN HITAM
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511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:06:49
540   EtiketDID2022051707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cik Di Tiro No 34 Terban Gondokusuman Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta

PT. Global Data Inspirasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: genio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau toska, biru muda, pink
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa;

Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:06:50
540   EtiketDID2022051708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Depok Land Residance, Pasir Putih, Sawangan Depok, Kota Depok, Jawa Barat,
16519

Romi Yuslakh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kidibuds
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, Oren, Kuning, Biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,

rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:07:15
540   EtiketDID2022051709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAMULANG PERMAI II B13/32, Desa/Kelurahan Pondok Benda, Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

Dinni Deniasti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBAL BABY CUMI DOWER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gambar Logo/Label berwarna Putih, Gambar Cumi Gradasi merah dan Merah Maroon, Lingkaran berwarna merah maroon,
Warna Topi Cumi Ungu, tulisan pada papan nama berwarna putih, papan nama warna Cokelat, Tulisan Samabal Baby Cumi
Dower Warna Putih List Hitam

511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal baby cumi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:09:05
540   EtiketDID2022051710
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KOPO PERMAI II BLOK 6A NO 19 RT 002 RW 011 , Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40227

SAMUEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dokter Air
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:09:42
540   EtiketDID2022051711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM RANCAMANYAR INDAH BLOK I NO. 37 RT. 004 RW. 022 DESA
RANCAMANYAR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40375

NOFRY FIRDAUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: .MANGKUAK. MERCHANDISE WEST SUMATRA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat lengan pendek; Baju Syar'i; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju wanita; Busana Muslim; Celana

jeans; Jaket Jeans; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kerudung kepala; Pakaian muslim; Peci; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Sandal Gunung; Songkok (Peci); Sweater; Topi kulit; Topi kupluk; Topi pramuka; Tudung (Topi); Tutup kepala; alas kaki; alas
kaki yang terbuat dari imitasi kulit; atasan baju tanpa lengan; atasan berkerudung; baju; baju batik; baju berkerah; baju busana
muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju olahraga lengan pendek; baju setelan; baju tidur; baju untuk anak-anak;
celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana leging; celana
pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; gaun jumper (baju hangat); hoodies; jaket;
jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket denim; jaket kulit domba; jaket lengan pendek; jaket panjang; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos lengan pendek;
kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; kerudung; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian; pakaian
dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit; sandal kulit;
sandal selop; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu dari kulit imitasi; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu kanvas; sepatu
karet; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; sol untuk sepatu; topi; topi
bersepeda; topi dan peci; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung panas matahari; topi rajut; topi rajutan; topi untuk bayi; topi
wol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:10:21
540   EtiketDID2022051713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pos Pengumben Lama No. 7 Rt. 004/05, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11560

PT. PROSWEAL INDOMAX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASGUL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan NASGUL berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29

Halaman 641 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Ampela ayam pedas; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Goreng;
Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Rica
Rica; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi salted egg (Ayam
goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong
dalam kemasan; Ayam rempah madu; Bistik Daging Sapi; Cakalang Suwir pedas; Cumi Cabe Hijau; Cumi pedas; Daging Sapi
Lada Hitam; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Gulai Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai
Kemba'ang; Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun (gulai
daging khas jambi); Gulai ayam; Gulai sapi; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed); Hidangan yang
dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan cakalang asap;
Lumpia Ayam; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan genggam yang
dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-
anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan,
didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang
buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan,
ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan
siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak
terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan,
siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan
sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan;
Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Produk daging vegetarian dan
vegan; Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk unggas; Rendang
Ayam; Rendang Ayam Suwir; Rendang Daging Suwir; Rendang Sapi; Sosis; abon ikan; ayam; ayam giling; ayam goreng
rempah; ayam kukus; ayam panggang; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; campuran
daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging; daging ayam kemasan; daging kemasan; daging kornet; daging
olahan; daging sapi olahan; dendeng; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; hidangan yang disiapkan
terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; ikan  dimasak; ikan olahan; ikan teri, diolah; ikan, diawetkan; kebab shish
(daging); makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan
berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin
terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari unggas; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk
anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan;
makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-
sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama
terdiri dari tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan siap saji yang terutama terdiri dari unggas; makanan
utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar
daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; masakan matang yang terbuat
dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk
isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; onigiri
ayam; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk makanan daging yang
diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk
makanan yang terbuat dari ikan; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-
produk berbahan dasar daging surimi; sate [daging panggang yang ditusuk]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:10:55
540   EtiketDID2022051714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM PINANG GRIYA PERMAI JL. GARUDA II BLOK B NO.26A, Kota
Tangerang, Banten, 15145

OKTAVIANTY DWI HAPSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: khimarsyar'i
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Mukena; baju busana muslim; gamis; pakaian; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:11:35
540   EtiketDID2022051715
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ploso Timur 5/85-A, Kota Surabaya, Jawa Timur
KHO HWUY KIONG (YU HOK)

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 :

: IRON EAGLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IRON EAGLE kelas 12 terdaftar IDM000976570
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Cdi; Coil CDI; Cop busi; Dinamo stater  ; Dudukan mesin, selain untuk kendaraan

darat; Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Gear Main Shaft; Kipas untuk motor dan mesin; Kiprok; O-ring menjadi
bagian-bagian mesin; Pen Piston; Saringan dan system saringan untuk kendaraan.; aparat knalpot untuk kendaraan darat;
bantalan untuk mesin; blok mesin otomotif; busi untuk mesin; busing [bagian dari mesin]; dinamo; filter oli; filter udara untuk
mesin mobil; filter untuk motor dan mesin; gigi perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; header menjadi bagian dari
sistem knalpot kendaraan; kampas rem untuk mesin; karburator; katup [bagian dari mesin]; katup kontrol pompa; knalpot untuk
motor dan mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kopling poros [mesin]; kopling untuk mesin; manifold asupan otomotif;
mesin-mesin saringan (filter) membran; motor servo arus bolak balik; motor starter untuk kendaraan darat; muffler untuk motor
dan mesin; nozel bahan bakar; pengatur kecepatan untuk mesin; perangkat pengapian untuk mesin kendaraan darat;
perangkat pengurangan kebisingan untuk mesin dan bagian mesin; peredam kejut untuk mesin; pipa knalpot otomotif; piston
untuk mesin kendaraan; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; putar air [kopling hidrolik]; radiator [pendinginan] untuk
motor dan mesin; rantai roller menjadi bagian dari mesin; regulator [bagian mesin]; rem cakram untuk mesin; ring piston; roda
berputar; silinder mesin untuk kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan darat; supercharger; timing belt untuk mesin
kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:12:27
540   EtiketJID2022051716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Kalibata Srengseng Sawah No. 11, RT/RW 012/007, Kel. Srengseng Sawah, Kec.
Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Semmy Kurniawan

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 :

: Kletikan snack & ice dessert
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : - Tulisan: Hijau tua

- Huruf i: hijau tua, biru tosca, krem, merah muda, jingga, cokelat, biru tosca.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai es;

Kedai es krim; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; kafe; katering makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:12:57
540   EtiketDID2022051717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PEKAYON RT.001 RW.006, Desa/Kelurahan Pekayon, Kec. Sukadiri, Kab.
Tangerang, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

SUKANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N-DUL es Kekinian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Dasar Logo/Label Hitam, List Lingkaran Warna Putih, Merek N-Dul Es Warna Putih, Tulisan Kekinian Warna Kuning,
Gelas dan Sedotan warna Putih

511 Kelas Barang/Jasa : 29

Halaman 643 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:13:17
540   EtiketDID2022051718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Krendang No.3 RT.008 RW.007 Kel. Duri Utara Kec. Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

RINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMT CLOTH.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju hangat

lengan panjang; Baju renang; Celana jeans; Jaket anak-anak; Jaket printing; Jaket sablon; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu
bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan
sisipan sepatu; baju bayi; baju kaos (t-shirt); baju olahraga; baju tidur; baju untuk orang dewasa; celana bayi; celana boxer;
celana formal; celana kasual; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek bayi;
celana pendek denim; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk olahraga; celana yoga; jaket
[pakaian]; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket katun; jaket olahraga; jaket rajut; jaket untuk pengendara sepeda
motor; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu,
selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos singlet;
kemeja; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; legging
[celana panjang]; sandal selop; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu formal; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu olahraga; sisipan
tumit; tali sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:13:33
540   EtiketJID2022051719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen Sutoyo 102, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
PT. KARYA KAWAN NARATAMA

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 :

: CLEMINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan

toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik,
sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan
rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik,
losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk
padat; Jasa 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 konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor,
orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.;
Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penjualan
kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau
grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Perdagangan besar kosmetik; Toko bebas pajak untuk
kosmetik dan obat-obatan; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir
untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan toko

Halaman 644 dari 917



ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan
pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan jasa konsultasi,
informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:13:56
540   EtiketDID2022051720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRESNA 27 RT.07 RW.03 KELURAHAN POLEHAN KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65121

ARDIAN SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, COKLAT, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti manis isi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:14:00
540   EtiketDID2022051721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Camar Permai 5 No.8, RT.003 RW.006,  Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta
Utara 14460., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

TEH MIE LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANDY CREATIONS MARSHMALLOW COLOR SANDWICH dan logo (strawberry )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, hijau, biru, hitam, kuning, ungu, coklat, orange, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup

(treacle); Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Karamel gula-gula; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal
dan/atau perasa buah-buahan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue dan
gula-gula; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Mesis (gula-gula); Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen karet (anggur/wine);
Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami
yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Roti, kue pastry dan gula-gula;
Turkish delight (gula-gula); bingkisan buskuit, permen, cokelat; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
callisons [gula-gula]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula
cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; dessert mousses [gula-gula]; es gula-gula; fondants [gula-gula];
gelang permen; gula kristal (selain gula-gula); gula permen karet; gula-gula; gula-gula dengan menggunakan teh; hiasan
berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; jeli buah [gula-gula];
kalung permen; karamel [permen]; kembang gula; keripik kacang (gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan pembuka dan makanan
ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; marsmalow; mint untuk permen; mizuame [sari
pati ketan] [permen]; pasta permen [kembang gula]; pastilles [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen butterscotch; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen
ginseng; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet kunyah; permen mint untuk
menyegarkan nafas; permen nougat; permen pelega tenggorokan; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa
kopi.; permen rasa mint; permen rebus; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen yogurt
beku; praline (permen); sediaan aromatik untuk permen; stick liquorice [gula-gula]; sweetmeats [permen]; tablet madu herbal
[permen]; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; toffees (gula-gula); topping marshmallow; yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:15:24
540   EtiketDID2022051722
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Indah II Nomor 40 RT/RW 005/001 Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung,
Kota Depok, Jawa Barat, 16436

Muhammad Imam Syahid dan Muriyanto Ahmad Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fluorescént
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint
(pewarna bibir); Losion dan serum; 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; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum
untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak
mengandung obat-obatan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-
obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan pewarna kuku; Sediaan-sediaan pewarna bibir; 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; 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;
air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; balm dan krim setelah bercukur; barang-
barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan
warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem;
bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan
toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; 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; bubuk sabun; colognes, parfum dan kosmetik; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; gel mandi, krim dan minyak; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi
shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas
garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik fungsional adalah
krim anti-kerut; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-
obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat;
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krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion
penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan
meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim
kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata
untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit;
krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik];
krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan
kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari
sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel
penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan
pada 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, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk
keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker
perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker
tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah
memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan
krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih berbentuk krim; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun) bayi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna lotion untuk rambut; poles dan krim untuk logam; produk sabun; sabun almond; sabun
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antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep ruam
popok dan lotion tanpa obat; scrub krim tubuh; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; 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; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
sepatu dan krim; 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; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut
tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:15:49
540   EtiketDID2022051723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WIJAYA XIV NO. 1 RT. 003 RW. 003. KEL. MELAWAI - KEC. KEBAYORAN
BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

JUZARDI JOESOEF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemutih pakaian; Sabun; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan tabir surya kosmetik; kosmetik; krim pemutih kulit; krim tabir

surya; minyak rambut; minyak-minyak sari kosmetika; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; sediaan untuk mencuci; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:17:46
540   EtiketDID2022051724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI MANSION EDINBURGH 1 No. 28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

RICHARD PRANAYAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHARROIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lakban aluminium foil; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape,

double tape (semuanya untuk industri); lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban
untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin udara===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:18:30
540   EtiketDID2022051725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BENDUNGAN WONOGIRI 4, RT.01 RW.06 KELURAHAN SUMBERSARI
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65145

FERY FIRMAN SYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALTHAX ATHERUSH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, ORANGE, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:19:25
540   EtiketDID2022051726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN JATI RT 4 RW 2 DESA BOGO , Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62181
SRI PURYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAWWAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, PINK, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:20:04
540   EtiketJID2022051727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Benda Kebon RT.001 RW.005 Kel. Benda Kec. Sukamulya Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten

Acep Sopian, S.Pd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CV. TAMMA ABADI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gambar pada logo/Label Berwarna Orange dan Orange Tua, Hijau Muda dan Hijau Tua, Biru dan Unggu, Biru Muda, Kuning
dan Hitam. Tulisan CV Tamma Abadi berwarna Hitam. Background Ditengah gambar berwarna Putih

511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa percetakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:20:38
540   EtiketJID2022051728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kubis No. 31 B, RT. 001, RW. 006,
Kel. Wajo Baru, Kec. Bontoala, Makassar., Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Teruna
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWTON BAKERY COFFEE
Merek Kata

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

Jasa 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; Toko online di bidang
roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; 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 roti; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:21:52
540   EtiketJID2022051729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tebo Tengah Gang Nikmat Jaya, Kota Malang, Jawa Timur
GALIH PANJI HARDIKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIXADEV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PIXA dari kata pixel (titik); DEV dari kata develop (berkembang)
591 Uraian Warna : Kuning, putih, dan hitam
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 pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial;
Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam
bidang investasi dan keuangan; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan
layanan pengajaran jarak jauh secara online; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran,
sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan
dan pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya;
Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Publikasi materi multimedia secara online; jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-
konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran;
konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan 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
pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan
dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya
manusia; 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 lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar -
lokakarya dan kelompok diskusi; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan
dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan
oleh institusi akademik; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:22:32
540   EtiketJID2022051730

730 Nama Pemohon : FERRY KURNIAWAN
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Alamat Pemohon : Jl. Sunan Kudus No. 118, RT.001 RW.001, Kel/Desa Langgardalem, Kec. Kota
Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUTOMIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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 restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kantin; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan
yang menyediakan kudapan; Sediaan-sediaan makanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang
menyediakan makanan dan minuman; Warung makan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; kafe; rumah
makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:24:39
540   EtiketJID2022051731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nakula No. 88 Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, 80119
CV. BALISEGEER BUGEERIA

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 :

: Bali Seger
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hijau; Kuning; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher s shop);

layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel yang
berkaitan dengan daging; perdagangan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:24:56
540   EtiketDID2022051732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP JUNTI, RT. 005 / RW. 002 DESA. JUNTI, KEC. JAWILAN, Kabupaten Serang,
Banten, 42177

SITI MASITOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOYALTY FOLDING MACHINE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LOYALTY FOLDING MACHINE Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru muda, Merah, Ungu, Jingga, Hijau, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cetakan sepatu untuk mesin untuk membuat alas kaki; Mesin lem binding; Mesin potong dan finishing; Mesin potong kain;

mesin pembuat sepatu; mesin potong, listrik; mesin untuk pembuatan sepatu; pemoles sepatu, listrik; sepatu mesin jahit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:28:24
540   EtiketDID2022051733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Nogosari Mangu KM 1 Nomor 5 Kel Glonggong Kec Nogosari Kab Boyolali
Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57378

PT. LABA INDOAGRO NUSANTARA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMPLE Stick
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; perekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:28:35
540   EtiketDID2022051734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Via Pascoli, 26/28 - 47853 CERASOLO DI CORIANO (RN)
NEWSTER SYSTEM S.r.l.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWSTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi sterilisasi; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; peralatan dan instalasi sanitasi; sterilisasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:30:59
540   EtiketDID2022051735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunan Kudus No. 118, RT.001 RW.001, Kel/Desa Langgardalem, Kec. Kota
Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

FERRY KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PADMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, merah marun, kuning emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa rokok; cerutu; filter rokok; kertas rokok; korek api; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; rokok; rokok elektronik;

tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:31:06
540   EtiketDID2022051736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Giri Loka 3 Blok W / 90 RT.002 RW.003 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong
Kota Tangsel, Kota Tangerang Selatan, Banten

Hetty Nurani, BAC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANDENG PRESTO JAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna dasar logo/label Putih, Tulisan BANDENG PRESTO Berwarna Hijau dan Tulisan Jakarta Warna Orange
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandeng presto (bandeng duri lunak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:31:12
540   EtiketDID2022051737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Berkedudukan di Crocodile House #07-00, No. 3, Ubi Avenue 3, Singapore 408857
CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD.

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 :

: Crocodile
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet; 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); Gantungan kunci dari kulit; Kantong; Ransel; Tali bahu dari kulit; Tas
penyimpan surat dan dokumen; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga; Tas punggung;
bagasi; bagian logam dari payung; bingkai untuk payung atau payung; cincin payung; dompet; dompet dari kulit atau kulit
imitasi; dompet jala rantai; dompet kunci; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; gantungan kunci; kasing kartu
kredit; koper; kulit imitasi; payung; payung teras; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pegangan payung; penutup
payung; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; rangka payung atau payung matahari; ransel; tas; tas (trunk) bepergian;
tas anti air untuk olahraga air; tas belanja; tas belanja beroda; tas bepergian; tas berburu olahragawan; tas berpergian; tas dan
tas untuk pakaian olahraga; tas garmen untuk perjalanan; tas haversack; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing untuk
membawa pakaian; tas kantor; tas make-up dijual kosong; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas perlengkapan mandi
dijual kosong; tas pundak; tas surat; tas tangan; tas troli olahraga bersifat umum; tas untuk bepergian; tas untuk berkemah; tas
untuk membawa sepatu; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tongkat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:31:27
540   EtiketDID2022051738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ADITYAWARMAN NO. 67. KEL. MELAWAI - KEC. KEBAYORAN BARU, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. PERDANA WAHANA INVESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAXADILAC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih, orange, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Makanan bayi; Pembasmi jamur; Plester; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang

perusak; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; bahan untuk menambal gigi; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk
sembelit [sembelit]; plester, bahan untuk pembalut; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan makanan diet diadaptasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; semen gigi; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:31:49
540   EtiketDID2022051739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 82-34, 3gongdan 2-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea., 39454
YOUNGDO VELVET CO. LTD.
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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 :

: LOGO THREE EAGLE
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===beludru===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:33:22
540   EtiketJID2022051740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana TMR H. 6 No.21 RT.003 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

RAYNALD CLEMENT GOZALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STAR GENERATION + LOGO Creating stars for the future generation
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa-jasa pengajaran; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Kursus-kursus pendidikan

melalui internet; Layanan pelatihan dan pendidikan; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa pendidikan bahasa via
online; kursus bahasa; kursus pembelajaran jarak jauh; lembaga pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
seminar pelatihan; mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; pelatihan
dalam penggunaan komputer; pendidikan yang lebih tinggi; pengajaran bahasa; publikasi dan pengeditan buku; studi
pendidikan di luar negeri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:34:49
540   EtiketDID2022051741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MALEBER INPRES I GG. BAHAGIA 1 NO. 1 RT. 006 RW. 004 KEL. MALEBER
KEC. ANDIR KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40184

RANDI SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TKOSPY. TAKAOSUPPLY CO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat lengan pendek; Baju Syar'i; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju wanita; Busana Muslim; Celana

jeans; Jaket Jeans; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kerudung kepala; Pakaian muslim; Peci; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Sandal Gunung; Songkok (Peci); Sweater; Topi kulit; Topi kupluk; Topi pramuka; Tudung (Topi); Tutup kepala; alas kaki; alas
kaki yang terbuat dari imitasi kulit; atasan baju tanpa lengan; atasan berkerudung; baju; baju batik; baju berkerah; baju busana
muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju olahraga lengan pendek; baju setelan; baju tidur; baju untuk anak-anak;
celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana leging; celana
pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; gaun jumper (baju hangat); hoodies; jaket;
jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket denim; jaket kulit domba; jaket lengan pendek; jaket panjang; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos lengan pendek;
kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; kerudung; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian; pakaian
dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
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pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit; sandal kulit;
sandal selop; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu dari kulit imitasi; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu kanvas; sepatu
karet; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; sol untuk sepatu; topi; topi
bersepeda; topi dan peci; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung panas matahari; topi rajut; topi rajutan; topi untuk bayi; topi
wol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:35:47
540   EtiketDID2022051742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ploso Timur 5/85-A
, Kota Surabaya, Jawa Timur

KHO HWUY KIONG (YU HOK)

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 :

: IRON EAGLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IRON EAGLE kelas 12 terdaftar IDM000976570
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya

untuk digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; Alat pengeras suara; Baju Alat Pelindung Diri; Baliho neon box; Mesin dan instrument
pengukuran atau pengujian; Pencatat jarak tempuh untuk kendaraan; Pengukur amper; Peralatan untuk pengiriman data;
Rompi jaring untuk keselamatan; Timbangan; aki; alat pendengar; alat pengukur kecepatan; alat pengukur tekanan; antena;
barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; baterai; bel, listrik; gulungan magnetik; helm; indikator kecepatan; indikator kuantitas; interkom; jaket keselamatan;
jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jam waktu [alat perekam waktu]; kabel-kabel;
kacamata; kamera; lampu peringatan bahaya jalan; modul Light Emitting Diode [LED]; papan pengumuman elektronik;
pendeteksi logam; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; perangkat
pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; sirene untuk kendaraan; sistem penguncian kendaraan; speedometer untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:36:54
540   EtiketDID2022051743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mlati Glondong RT 007 RW 018 Sendangadi Mlati Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55285

Andy Setyawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FASTPART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOMPONEN CEPAT, BAGIAN CEPAT, KOMPONEN SEGERA, BAGIAN SEGERA
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen
kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air;
ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua;
hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca
spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan;
kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor;
pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda;
penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk
kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda
kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat
pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter
motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok
kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van
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[kendaraan]; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Casis
kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat
untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan
roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat;
kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk
kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor;
pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda;
penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk
kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda
kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat
pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk
kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan
bakar untuk kendaraan darat; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca
depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; bantalan batang kemudi untuk perahu; bola setir kendaraan;
cover untuk kendaraan roda kemudi; hub roda kemudi; kemudi; kemudi perahu; klakson roda kemudi; mobil balap, bagian-
bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan;
penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; rem
kemudi; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda
kemudi untuk mobil; selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; unit kemudi untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:37:21
540   EtiketDID2022051744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Rajekwesi No 11, Gadingkasri, Kota Malang, Jawa Timur
Istifar Yogi Prayogi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT BRAWIJAYA SMART INDUSTRI PROVIDE YOUR NEED SUSPEED DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi pemanas air; pemanas air; pemanas air dalam wadah; pemanas air listrik; pemanas air untuk keperluan industri;

pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:37:24
540   EtiketDID2022051745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raden Koyong , Kota Bogor, Jawa Barat
Sri Mustikawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HISLIM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM ,PUTIH DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk

digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; agen antileprotik; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; analeptik;
analgesik; anestesi; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik
untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin;
antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan]; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; balsem
analgesik; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; gel anti-
inflamasi; gula diet untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul
pelangsing; kerah antiparasit untuk hewan; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; kulit angostura untuk
keperluan medis; lotion anti-terbang; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
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dokter hewan; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minyak almond untuk keperluan farmasi;
minyak anti-horsefly; minyak dill untuk keperluan medis; obat antijamur; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat-
obatan antibakteri; obat-obatan pelangsing tubuh; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembersih antibakteri;
pembersih kamar mandi desinfektan; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida];
pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pil antioksidan; pil pelangsing; plester analgesik anti-inflamasi;
sabun antibakteri; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; sediaan analgesik; sediaan androgen;
sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-
kanker; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic;
sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan asam
amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet
disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan lidah buaya untuk
keperluan farmasi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan;
sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); semen binatang;
semprotan anti serangga; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan diet; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; tablet antibiotik; teh pelangsing untuk
keperluan medis; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam
amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam
kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:38:21
540   EtiketDID2022051746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Nogosari Mangu KM 1 Nomor 5 Kel Glonggong Kec Nogosari Kab Boyolali
Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57378

PT. LABA INDOAGRO NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Win Stick
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; perekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:38:43
540   EtiketDID2022051747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lettu Suyitno No.89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
PT. REALFOOD WINTA ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Abu-Abu, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jeli; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan

kedelai; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Protein kedelai; Protein untuk
konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; Sari sarang burung; Susu protein;
bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein
shakes); jeli siap saji; jeli untuk makanan; kacang polong olahan; kacang polong, diolah; konnyaku; minuman berbahan dasar
kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman pengganti makanan yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; protein susu untuk konsumsi manusia; protein whey; sarang burung yang bisa dimakan;
snack bar berbasis kacang dan biji; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu kacang; susu
kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang untuk
keperluan kuliner; susu yang diperkaya protein===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:43:37
540   EtiketDID2022051748
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cekplak RT.001 RW.001  Kel. Sukamulya Kec.Sukamulya Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten

Ahmad Kolyubi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ikan Asin Nusantara Boss Ceehuy dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Dasar Logo/Label Putih, Gambar Udang Warna Orange, putih, Pita Warna Merah, Topi Warna Abu-abu, Kacamata
Kuning Hitam Putih. Tulisan Ikan Asin Nusantara Warna Orange List Kuning

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ikan asin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:46:37
540   EtiketDID2022051749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Camar Permai 5 No.8, RT.003 RW.006,  Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta
Utara 14460., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

TEH MIE LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek “ CANDY CREATIONS MARSHMALLOW COLOR SANDWICH dan logo ( anggur )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, hijau, biru, hitam, kuning, ungu, orange, coklat, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup

(treacle); Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Karamel gula-gula; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal
dan/atau perasa buah-buahan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue dan
gula-gula; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Mesis (gula-gula); Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen karet (anggur/wine);
Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami
yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Roti, kue pastry dan gula-gula;
Turkish delight (gula-gula); bingkisan buskuit, permen, cokelat; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
callisons [gula-gula]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula
cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; dessert mousses [gula-gula]; es gula-gula; fondants [gula-gula];
gelang permen; gula kristal (selain gula-gula); gula permen karet; gula-gula; gula-gula dengan menggunakan teh; hiasan
berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; jeli buah [gula-gula];
kalung permen; karamel [permen]; kembang gula; keripik kacang (gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan pembuka dan makanan
ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; marsmalow; mint untuk permen; mizuame [sari
pati ketan] [permen]; pasta permen [kembang gula]; pastilles [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen butterscotch; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen
ginseng; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet kunyah; permen mint untuk
menyegarkan nafas; permen nougat; permen pelega tenggorokan; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa
kopi.; permen rasa mint; permen rebus; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen yogurt
beku; praline (permen); sediaan aromatik untuk permen; stick liquorice [gula-gula]; sweetmeats [permen]; tablet madu herbal
[permen]; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; toffees (gula-gula); topping marshmallow; yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:49:15
540   EtiketDID2022051751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sabrang RT.001 RW.002 Kel.Kubang Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Tangerang, Banten

Khidir Ali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : BENIH LELE KUBANG (BLK)
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna label Hijau List Hitam, ikan warna Biru dan Putih, Bintang Warna Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===benih ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:49:18
540   EtiketJID2022051752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Dharmahusada Indah 122, RT 003, RW 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan
Gubeng, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

ALDRIDGE TJIPTARAHARDJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARTSUB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi

mengenai film dan acara televisi; Jasa pelatihan; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pengaturan
pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan pendidikan dan
layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan studio musik dan rekaman musik;
Layanan untuk mengatur dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Menyediakan fasilitas
rekreasi; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan,
menyediakan permainan online; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyewaan dekor;
Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; akademi [pendidikan];
fotografi; hiburan; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan televisi; instruksi senam; jasa hiburan dalam bentuk
pertunjukan oleh penyanyi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; 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; kegiatan budaya; kelompok bermain; kursus korespondensi; layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan diskotik; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan orkestra; layanan
perpustakaan keliling; layanan sekolah asrama; layanan studio rekaman; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan
musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; menyediakan fasilitas
golf; menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
pelatihan hewan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan majalah; penerbitan surat kabar; penyediaan aktivitas-
aktivitas kegiatan budaya; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah
sekolah; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertunjukan sulap; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan perekam kaset video; produksi film; produksi
pagelaran; produksi teater; taman-taman hiburan; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:49:18
540   EtiketDID2022051752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV.13 BATAM, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29428

PT RIGSPEK PERKASA, Jannes Sibuea

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT RIGSPEK PERKASA LIFTING SYSTEMS SOLUTIONS CARL STAHL HEBETECHNIK GROUPS
DAN LOGO

Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah #DA251C dan Abu-Abu #9F9F9F
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 37, 6, 22, 7, 9, 41, 42, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan besar (Distributor); jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang===

===penyewaan alat pengangkat untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan crane [peralatan konstruksi]; penyewaan
mesin dan alat konstruksi; penyewaan mesin industri; penyewaan pompa drainase===
===Alat peregang untuk pengikat logam dalam menangani muatan (batang hubung tegangan); Campuran dalam bentuk pelat,
penempaan dan blok untuk membuat cetakan dan perkakas; Ferrule dari logam; Gelagar dari logam; Gerendel dari logam;
Jangkar-jangkar *; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Klem logam; Klem penjepit dari besi; Pegas dari logam; Peregang
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kawat (penghubung peregang); Rantai dari logam *); Segel; Selubung tali (bidal) dari logam; Tali dan Rantai Kawat; baut
jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; bidal tali kawat; blok swage; cincin logam *;
cincin padat logam; cincin skrup; eyebolts lifting; gerbang kait dan mata logam; hardware logam, yaitu, memutar ganda-end;
jangkar laut; kabel bidal logam; kabel klem logam; kait logam; katrol, pegas dan katup dari logam [tidak termasuk elemen
mesin]; klem logam; klem pipa logam; klem selang logam; klip tali kawat; menghubungkan link untuk rantai; pegas [logam
hardware]; pengait putar ganda [perangkat keras logam]; pengganti link untuk rantai; rantai baja; rantai lifting; rantai
penanganan beban; rantai selip logam; rantai tali-temali logam; sambungan rantai; sling rantai; sling rantai heavy-duty; sling
tali kawat; soket spelter; soket wedge; soket wedge logam; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk
mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam; turnbuckles logam===
===Tali Tambang; tali jangkar; tali nilon untuk menangani beban; tali nilon untuk menangani beban yang dilengkapi
pengencang kait dan loop; tali nilon untuk mengamankan beban; tali penarik nilon; tali pengikat nilon; tali polypropylene untuk
mengamankan bundel; tali polypropylene untuk mengamankan bundel besar; tali tambang; tali untuk tali-temali; tali-temali,
bukan dari logam===
===Jangkar otomatis untuk keperluan kelautan; jangkar/penjepit untuk backhoe; mesin penegang jangkar===
===Timbangan; peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri===
===layanan instruksi dan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan;
melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya pelatihan;
melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan
kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan
kerja===
===Jasa konsultasi teknik; Jasa pengecekan dan pengujian kepatuhan teknik; Pengujian teknik; jasa penelitian,
pengembangan, analisis dan konsultasi di bidang teknik; kalibrasi (pengukuran); kalibrasi [pengukuran]; kalibrasi alat
pengukur; kalibrasi alat ukur; kalibrasi peralatan pengujian; konsultasi teknik===
===tali (lompat tali, tarik tambang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:49:26
540   EtiketDID2022051753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 82-34, 3gongdan 2-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea., 39454
YOUNGDO VELVET CO. LTD.

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 :

: YOUNGDO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===beludru===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:51:03
540   EtiketJID2022051754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KAUM UTARA RT.003 RW.001 KARANG ASIH, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17530

HUSNI DAYATI,SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RS CIKARANG MEDIKA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:51:10
540   EtiketDID2022051755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT.OASIS MITRA TOWER - A /1308, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10410

Dilbag singh johal
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gabel dan Logo G
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan untuk kegiatan olahraga; peralatan olahraga; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;

peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:52:58
540   EtiketJID2022051756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Neglasari RT.006 RW.004 Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab.Lebak
Banten, Kabupaten Lebak, Banten

Asep

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIPTA FARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Label/Logo List berwarna Biru Tosca, CIPTA FARM berwarna Orange, Binatang berwarna, Orange, Merah Muda, Biru
Tosca dan Putih, List pada segi 6 di label berwarna Biru Tosca

511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:55:14
540   EtiketDID2022051757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KIWI T KUSWARI INDAH M II-8 ,LK 21, SEI SIKAMBING B RT. 021 RW.004,
Kota Medan, Sumatera Utara

Jessica Olivia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHE'S NAR
Merek Kata

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

losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bedak padat untuk rias
wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
Bulu mata rambut asli; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Gel, minyak, krim,
losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic
serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; 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 bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
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matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lak rambut; Lembaran kertas
yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion
bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion
susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk wajah; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover krim; 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; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perona wajah; Pewarna dan cat rambut; Produk kecantikan
dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut;
Sabun Mandi; Sabun cair wajah; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan
matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan
untuk menata rambut; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Susu untuk perawatan kulit; Tisu penyerap untuk wajah; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan
untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; astrigen untuk
wajah tidak mengandung obat; bahan pewarna rambut; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm dan krim setelah bercukur;
balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak mandi; bedak rambut; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak
wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; 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;
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; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi;
busa pembersih; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok
wajah; cat wajah; concealer wajah; dandan; deodoran tubuh [wewangian]; eksfoliasi pembersih pori; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens wajah; foundation cair; garam mandi; garam mandi
tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk wajah; gel untuk wajah
tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; jel dan krim untuk mandi shower; kapur untuk make-up; 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; kit make-up; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri
dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut;
kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; 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; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata
untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit;
krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
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untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik];
krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan
kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari
sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk 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, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku;
lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk rambut; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk
melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih
non-obat; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion 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; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker
pembersih mineral; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan
rambut; 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;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial
alami; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak
mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wajah; minyak-minyak 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; paket wajah;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik
untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim;
pembersih 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; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci muka;
pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah;
pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang cat
kuku; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat untuk
bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu;
perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim
(Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat wajah; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan untuk
melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun
cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh
tanpa obat; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sachet parfum; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut;
sampo ketombe tanpa obat; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan
tubuh; scrub wajah; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan hiasan rambut [sediaan
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highlight]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik 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 lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk
keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up;
sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; 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, 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 rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari
sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan, 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 mencuci pakaian; 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 pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semir sepatu dan krim; semprotan
pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; serum wajah; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; 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;
tempat lipstik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; 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; tubuh yang tidak berobat meresap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna pipi; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:56:27
540   EtiketDID2022051758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JCOVDEN Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : JCOVDEN Logo
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU TUA DAN BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===vaksin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:57:22
540   EtiketDID2022051759
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siliwangi Kp. Jaura RT.002 RW.002 Desa Rangkasbitung Timur Kec.
Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak, Banten

IHFA MISFASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITABET RUMAH KELAPA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna background logo/label transparan, Pohon kelapa warna hitam, Sedotan warna Putih list hitam, dan warna buah kelapa
putih list hitam tulisan LITABET warna Hitam

511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:57:24
540   EtiketDID2022051760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lettu Suyitno No.89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
PT. REALFOOD WINTA ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Abu-Abu, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman

olahraga yang diperkaya protein; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk rasa campuran buah beri; 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; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu];
minuman berprotein; minuman dari kacang polong/ercis; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi;
minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan
medis; minuman kacang hazelnut; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman protein untuk digunakan sebagai
pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman sarang burung walet; minuman yang
diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya protein nabati; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga;
serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:57:25
540   EtiketDID2022051761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. 21 No. 95, Rt. 013, Rw. 008 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Emy Maryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIPO KLASIK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : jingga, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Kopiah; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian olahraga; Rompi; Sepatu sekolah; Syal; alas kaki, yaitu, sepatu,

sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian depan kemeja; baju dalam; baju hangat; baju olahraga; baju olahraga
lengan pendek; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; blazer; celana dalam; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana olahraga untuk pria; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek
untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celemek [pakaian]; gamis; gaun ganti; gaun
untuk wanita; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jaket shell; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jas hujan; kaos; kaus kaki; kaus kaki yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis];
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kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang
untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk
bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; piyama rajut; rok; rok pendek; rompi; sapu tangan [pakaian]; sarung;
sarung tangan pakaian; selempang untuk dipakai; sepatu; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk wanita;
sepatu hak-tinggi; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; seragam olahraga;
seragam sekolah; singlet; singlet olahraga; stoking; syal dan jilbab; topi kecil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 11:58:26
540   EtiketDID2022051762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MASTRIP GG. MADZEN NO.23 RT. 002 / RW. 002 KEL. LEDOK WETAN,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62113

SUTRISNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GANECA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan untuk kegiatan olahraga; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki

dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan
olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan
olahraga); alat untuk senam dada; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan sikut
(peralatan olahraga); bantalan tendangan untuk seni bela diri; bantalan tulang kering untuk seni bela diri; barbel; barbel angkat
beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan (cross training); barbel untuk angkat berat; barbell; ekspander dada
[berolahraga]; ekstender untuk latihan dada; mesin dan peralatan kebugaran; pelindung anggota tubuh (barang-barang
olahraga); pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung perut untuk seni bela diri; pelindung tangan (peralatan
olahraga); pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pelindung tulang kering (peralatan olahraga); peralatan olahraga;
peralatan pelatihan seni bela diri; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:02:38
540   EtiketDID2022051763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Camar Permai 5 No.8, RT.003 RW.006,  Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta
Utara 14460., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

TEH MIE LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANDY CREATIONS MARSHMALLOW dan logo (blueberry flavor )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna dasar ungu, merah, kuning, hijau, biru, hitam, kuning, ungu muda, coklat, orange, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup

(treacle); Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Karamel gula-gula; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal
dan/atau perasa buah-buahan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue dan
gula-gula; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Mesis (gula-gula); Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen karet (anggur/wine);
Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami
yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Roti, kue pastry dan gula-gula;
Turkish delight (gula-gula); bingkisan buskuit, permen, cokelat; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
callisons [gula-gula]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula
cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; dessert mousses [gula-gula]; es gula-gula; fondants [gula-gula];
gelang permen; gula kristal (selain gula-gula); gula permen karet; gula-gula; gula-gula dengan menggunakan teh; hiasan
berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; jeli buah [gula-gula];
kalung permen; karamel [permen]; kembang gula; keripik kacang (gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan pembuka dan makanan
ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; marsmalow; mint untuk permen; mizuame [sari
pati ketan] [permen]; pasta permen [kembang gula]; pastilles [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen butterscotch; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen
ginseng; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet kunyah; permen mint untuk

Halaman 666 dari 917



menyegarkan nafas; permen nougat; permen pelega tenggorokan; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa
kopi.; permen rasa mint; permen rebus; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen yogurt
beku; praline (permen); sediaan aromatik untuk permen; stick liquorice [gula-gula]; sweetmeats [permen]; tablet madu herbal
[permen]; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; toffees (gula-gula); topping marshmallow; yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:02:42
540   EtiketDID2022051764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ploso Timur 5/85-A
, Kota Surabaya, Jawa Timur

KHO HWUY KIONG (YU HOK)

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 :

: IRON EAGLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IRON EAGLE kelas 12 terdaftar IDM000976570
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LAMPU HIAS; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; bohlam indikator kendaraan;

bola lampu; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; busur lampu; lampu besar untuk mobil; lampu halogen; lampu
kendaraan; lampu lampu LED; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; radiator, listrik; reflektor kendaraan;
reflektor lampu; soket untuk lampu listrik; tutup radiator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:04:11
540   EtiketDID2022051765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kokan Permata Gading, Blok C No. 20, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT. Sunrise Kor Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hi-Five
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah;
Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat
untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju
Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis;
Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal
gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat
untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai
pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Busana Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok,
celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping;
Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster
anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
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kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; 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); Masker wajah
[busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola
Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian
Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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, 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
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kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim;
cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar;
celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan;
celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana
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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 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 kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis;
kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun;
kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak
kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset
menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
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Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki
[jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin
[kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto,
bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat;
overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu;
pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk
selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk 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
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sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya
Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang
tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu
bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama
bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama
untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba;
puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte;
rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf;
rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi
berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat
dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal;
sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus;
sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal
pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan
bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung
tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard;
sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung
tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat
dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang
untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu
atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola
voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu;
sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing;
sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu
bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup
baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu
creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu
dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot;
sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu
kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan
kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu
lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu
pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda;
sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu
ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis;
sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu
untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria;
sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal
sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit
asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan
untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas 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
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khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu
hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam;
terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi
berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi
golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi
matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas
matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi
toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi
wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang;
tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala
anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup
kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus;
twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup
kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya
Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:06:05
540   EtiketJID2022051766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Sunan Giri No.52 Pasir Babakan RT.003 RW.008 Kel.Muara Ciujung Kec.
Rangkasbitung Kab.Lebak, Kabupaten Lebak, Banten

Hj Nia Resmitha S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJIBEUH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Tulisan Djibeuh Merah, Warna Ayam Putih, Orange, Merah, Kuning Tua, Putih dan hitam. Gambar Padi Kuning Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:06:16
540   EtiketDID2022051767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KABILA BARAT NO. 28 BUKIT BARUGA RT 005 RW 011 KEL/DES ANTANG,
KEC. MANGGALA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

YULIASARI S.Si, Apt

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROPEEL FOR PROFESSIONAL USE ONLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:06:25
540   EtiketDID2022051768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WIJAYA XIV NO. 1 RT. 003 RW. 003. KEL. MELAWAI - KEC. KEBAYORAN
BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

JUZARDI JOESOEF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GASOGAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Plester; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak;

Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; bahan untuk menambal gigi; makanan bayi; plester, bahan untuk pembalut; sediaan farmasi
dan kedokteran hewan; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan muskuloskeletal; sediaan makanan diet diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; semen gigi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; zat
diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:07:47
540   EtiketJID2022051769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JCOVDEN Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : JCOVDEN Logo
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU TUA DAN BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan informasi di bidang kedokteran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:09:55
540   EtiketDID2022051770

730 Nama Pemohon : PT. ARTHA MAKMUR ABADI

Halaman 674 dari 917



Alamat Pemohon : JL. PUKAT II No. 88, Kota Medan, Sumatera Utara
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gunung Sibayak
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===fosfat [pupuk]; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk

kalium sulfat; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk nitrogen;
pupuk organik; pupuk rumput; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk
superfosfat yang tergabung; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk
untuk tanah; superphosphate [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:10:06
540   EtiketJID2022051771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV.13 BATAM, Kota Batam, Kepulauan Riau,
29428

PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA, Esra M Siahaan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA RAISING SAFETY STANDARDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru: #2B4D94 dan Kuning: #B9AC22
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyewaan alat pengangkat untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan crane [peralatan konstruksi]; penyewaan

mesin industri===
===Jasa pengecekan dan pengujian kepatuhan teknik; Jasa pengujian kontrol kualitas, yaitu, jasa pengujian kontrol kualitas
produk; Layanan pengembangan dan pengujian di bidang teknik; Layanan sertifikasi produk; Pengujian teknik; jasa
pengembangan dan pengujian di bidang teknik; jasa pengujian kontrol kualitas untuk mesin industri; jasa sertifikasi produk;
jasa sertifikasi produk [kendali mutu]; kontrol kualitas; layanan kontrol kualitas untuk mensertifikasi kualitas produk; melakukan
tes kontrol kualitas pada barang dan jasa; pengujian kontrol kualitas; pengujian kontrol kualitas produk; pengujian kontrol
kualitas produk untuk keperluan sertifikasi; pengujian teknis dan layanan kendali mutu; penyewaan alat ukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:10:35
540   EtiketDID2022051772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TEGAL PADANG LEUWEUNG SAWO NO.01, Kel. Kotabumi, Kec. Purwakarta,
Kota Cilegon, Provinsi Banten,, Kota Cilegon, Banten

Deni Irawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADENG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna pada gambar di logo/label Kuning, Merah dan Putih, Tulisan RADENG berwarna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===dendeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:11:20
540   EtiketJID2022051773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM CITRA 2 BLOK K4-12 PEGADUNGAN KALIDERES, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

ELENA KERTORAHARDJO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAINZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; 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 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
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; 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 ritel toko serba ada online; 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; Manajemen bisnis
toko serba ada; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; 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: 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
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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; TOKO SERBA ADA; Toko
Eceran Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko serba ada; jasa pengecer dan
grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko
serba ada retail secara online; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan pakaian
eceran disediakan oleh departement store; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-
commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:12:45
540   EtiketDID2022051774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA 10 BLOK D/23, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CYNTHIA CINDY, HANNALYNA

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 :

: SOLANE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Tas-tas; dompet; tas; tas *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:13:11
540   EtiketJID2022051775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan kemuning Blok F2 No.12 Perumahan Taman Kedaung RT.07 RW.07
Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang
Selatan, Banten

Tuanku Michael Hakim Lim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CATERING FIRDA LIM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Dasar Logo/Label Kuning, warna padi/daun Hijau, Sendok,Garpu dan pisau warna putih. tulisan firdda lim warna putih,
pita berwarna merah list kuning sedikit tulisan catering warna merah

511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:17:45
540   EtiketDID2022051777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA 10 BLOK D/23, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CYNTHIA CINDY, HANNALYNA

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 :

: SOLANE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian; Pakaian [pakaian]; Tudung (Topi); pakaian; pakaian [pakaian]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:18:19
540   EtiketDID2022051778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ADITYAWARMAN NO. 67. KEL. MELAWAI - KEC. KEBAYORAN BARU, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. PERDANA WAHANA INVESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANDIGAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan

ilmu kebersihan; bahan untuk menambal gigi; makanan bayi; obat antijamur; plester; plester, bahan untuk pembalut; sediaan
farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan antijamur; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan makanan diet
diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; semen gigi; suplemen makanan untuk
manusia dan hewan; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:19:04
540   EtiketDID2022051779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUKAJADI, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang, Provinsi
Banten, Kabupaten Pandeglang, Banten

RUDI HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEMPAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Background Logo/Label gradasi Kuning dan Orange, Tulisan Mintak Goreng Hitam List Putih, Tulisan Cempaka Warna
Merah List Putih dan List Hijau Tua

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:20:19
540   EtiketDID2022051780

730 Nama Pemohon : SUSANTY
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Alamat Pemohon : JL. ISMAIL NO. 21, KEL. SELATPANJANG SELATAN, KEC. TEBING TINGGI ,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau

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 :

: ZELHEA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Masker wajah (pakaian);

Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian muslim; Sarung batik; Sol sepatu; Sweater; TADAH LIUR
BUKAN DARI KERTAS; alas kaki; atasan [pakaian]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala
untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; bulu tiruan [pakaian]; celana; celana leging; celemek
[pakaian]; dasi; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jumpsuits [pakaian];
kaos; kaus kaki; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam];
manset; mantel; muffs [pakaian]; pakaian [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian
kerja; pakaian olahraga; pakaian renang; pakaian tahan air; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; rajutan [pakaian]; rok; rok
celana; sabuk untuk pakaian; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan sepeda; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu sandal; stoking; syal dan jilbab; syal leher; tali sepatu; tali
untuk bra [bagian pakaian]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:21:22
540   EtiketDID2022051781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Laskar Ampera Kp Daleum Pasir RT 001 RW 002, Desa Kaduagung Timur Kec.
Cibadak Kab. Lebak Prov Banten, Kabupaten Lebak, Banten

Futeh Sirazudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADU LOKAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Background dasar Logo/Label berwarna Hitam, Lambang M warna Hijau Tosca dan Huruh L Berwarna Oranger termasuk
tulisan Madu Lokal Berwarna Hijau Tosca dan Orange

511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:23:59
540   EtiketDID2022051782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sultan Hasanuddin No.78 Rimba Sekampung - Dumai Kota, Dumai - Riau, Kota
Dumai, Riau

PT. TANTRA MULTI SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap Kedondong + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Coklat, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;

Beras shirataki; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; 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; koji [beras malt fermentasi]; tepung beras===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:24:29
540   EtiketJID2022051783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA 10 BLOK D/23, SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CYNTHIA CINDY, HANNALYNA

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 :

: SOLANE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa grosir; Jasa grosir online; Jasa perdagangan besar (Distributor); Layanan grosir; Ritel online; belanja

online; jasa ritel; layanan ritel online; perdagangan online; toko; toko grosir; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:25:41
540   EtiketDID2022051784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL BAWAL III NO 20 LK II, Kota Medan, Sumatera Utara
ASTUTI PURWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LANOZ SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion anti-penuaan; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Pembersih anti-penuaan; Toner anti-penuaan;

bedak wajah longgar; gel untuk wajah tidak mengandung obat; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; krim anti penuaan;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim non-obat untuk scrub wajah; krim wajah
tidak mengandung obat; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang;
pelembab anti-penuaan; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk wajah tidak
mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:25:46
540   EtiketJID2022051785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mlati Glondong RT 007 RW 018 Sendangadi Mlati Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55285

Andy Setyawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA WHEEL ALIGNMENT IWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PENYELARASAN RODA INDONESIA
591 Uraian Warna : HITAM MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan

Halaman 680 dari 917



bagi usaha mikro kecil dan menengah; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan
kemampuan SDM; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembentukan
karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus
pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer
dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi
dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan),
sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri
KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan
bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus
pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus
pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus
pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan seminar pelatihan online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training) atlet sepatu roda;
pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan
kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan
atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pencatatan waktu dan
kehadiran karyawan; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pengajuan dan pelaporan setoran pajak; Jasa pendidikan dan
pelatihan di bidang pengembangan karir; Jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan seminar dan lokakarya yang
dipimpin oleh instruktur di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); Jasa pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, serta pendistribusian materi kursus yang berkaitan dengannya; 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 penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di
bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; 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.; Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan
pelatihan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan otomotif; Layanan konsultansi
terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen dan personil; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan karyawan;
Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; 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; Memberikan pelatihan terkait
perangkat lunak komputer; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas
dan kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya;
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; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); 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 pelatihan dan tutorial secara online; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Pameran, Exhibition, Pendidikan,
Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan;
Pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; Pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran, dan bisnis; 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 pegawai di bidang rekrutmen
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pegawai; Pelatihan personil; Pelatihan yang berkaitan dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pemberian gelar di
bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pembinaan berupa
pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan bisnis;
Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online;
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; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
bimbingan terhadap para wirausaha di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan inovasi (pelatihan); coaching [pendidikan
dan pelatihan]; instruksi dan pelatihan; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online
dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemberian
nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; 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 dan pelatihan yaitu menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan
kelas online di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); 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 saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan
dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan
melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan
menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-
simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan
pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pelatihan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan
dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan;
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; kursus pelatihan berbasis komputer;
kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; layanan
instruksi dan pelatihan; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan;
layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan dalam
sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak
komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan
data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang perdagangan efek; 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 yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi;
layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; melakukan kursus pelatihan; melakukan
kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan
lokakarya pelatihan; melakukan seminar pelatihan; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi
online tentang pelatihan; memberikan informasi terkait pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan];
mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar,
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar,
kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur pelatihan olahraga untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya
pelatihan; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium;
mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin
dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran
dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan fasilitas pelatihan;

Halaman 682 dari 917



menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pendidikan,
kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan 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 tutorial online dan seminar
pelatihan online; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi kursus pelatihan; organisasi
pelatihan; organisasi skema pelatihan pemuda; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan;
pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; 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 dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang desain;
pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja;
pelatihan di bidang manajemen bisnis; 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 teknologi
komunikasi; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan
pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi;
pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan lanjutan; pelatihan orang dewasa; pelatihan pembalap; 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 sepeda motor; pelatihan untuk menangani instrumen dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium;
pembinaan [pelatihan]; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di
bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan
pengemudi; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan];
pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; 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 fasilitas pelatihan; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak
disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer
global; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan program pelatihan;
penyediaan 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; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyewaan
simulator pelatihan resusitasi; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; publikasi manual
pelatihan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; transfer pengetahuan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:28:22
540   EtiketJID2022051787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Medan Baru Perumahan azzahra Lestari No.50 Kec. Muara Bangka Hulu, Kota
Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38119

Muhammad Safrizal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OnlinekanAja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa desain produk; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang

termasuk mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan
desain situs web untuk e-commerce; Layanan desain iklan; Layanan portal web (desain atau hosting); Portal web dan/ atau
platform digital dengan tujuan komersil; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan desain seni
grafis untuk pembuatan situs web; desain kemasan; jasa desain grafis; jasa desain multimedia; jasa hosting situs web; jasa
pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web;
konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan
suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:29:53
540   EtiketDID2022051788
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WIJAYA XIV NO. 1 RT. 003 RW. 003. KEL. MELAWAI - KEC. KEBAYORAN
BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

JUZARDI JOESOEF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROSIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Pembasmi jamur;

Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; bahan untuk menambal gigi;
makanan bayi; plester; plester, bahan untuk pembalut; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan makanan diet
diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan untuk membasmi binatang perusak; semen gigi;
suplemen makanan untuk manusia dan hewan; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:31:39
540   EtiketDID2022051790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunan Kudus No. 118, RT.001 RW.001, Kel/Desa Langgardalem, Kec. Kota
Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

FERRY KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIXEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa rokok; cerutu; filter rokok; kertas rokok; korek api; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; rokok; rokok elektronik;

tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:34:53
540   EtiketDID2022051791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Belle Fleur Blok L 16/06 Citra Raya, Ciakar - Panongan, Tangerang - Banten,
Kabupaten Tangerang, Banten

CHEN XIAOHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WO+ & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Alat Meteran; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat

dan mesin komunikasi radio; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk
digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; Alat pemutar dan perekam audio; Alat penghitung; Alat pengukur suhu dan kelembaban
ruangan; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Antena HDTV;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar
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bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam
sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia
termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Audio crossover; BATERAI JAM TANGAN; Bahan untuk listrik
utama [kawat, kabel]; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai lithium polimer
(Li-Po); Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk drone; Baterai
untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk
peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk
sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda;
Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Bingkai kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Braket untuk proyektor; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD-ROM kosong untuk
merekam suara atau video; Cakram video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan
gambar bergerak yang direkam; Disk audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan
hiburan; Dudukan braket untuk kamera; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headset amplifier dengan fitur audio link ke
smartphones; KISI KISI AKI (ACCU); Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel USB; Kabel USB untuk
ponsel; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok
elektronik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh
untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kacamata 3D; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif;
Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kotak, tali dan
rantai kacamata; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel
optic sekaligus pemisah kabel; PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel layar QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel
tampilan elektronik; Pelampung untuk kamera; Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat
tetap dan perangkat lunak; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya baterai  untuk telepon
genggam; Penguat suara; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor,
kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk
konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone
pembatal gema; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel
yang terdiri dari pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat
keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar;
Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa
kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat elektronik untuk mendeteksi
sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak
jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar
komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat,
mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh,
mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file
audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses,
mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video;
Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau
membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak
komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan
kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak
telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk
mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa
sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara
untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah
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domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak pembatal
kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker
pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan
jaringan komunikasi global; Perangkat pendengar nirkabel; Perekam suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan
informasi dalam bidang bola basket; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi,
optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan,
deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pheriperal audio; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi
panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan
online jaringan sosial; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran
data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piringan
(disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Power
Meter digital; Program permainan video yang dapat diunduh; RADIO PANGGIL (HT); Rekaman video yang dapat diunduh,
rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada
Internet; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sekering untuk baterai kendraan;
Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround
sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat
penerima radio; Speaker audio pintar; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun
dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Switchgear; TESPEN; Telepon nirkabel;
Tempat penyimpanan baterai; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/
mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file
audio; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan presisi; Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk
pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi
[sehubungan dengan otomobil]; USB port pengisi baterai; Unit head (kepala) audio visual; Videotron; acidimeter untuk baterai;
adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; akselerator video; akumulator [baterai]; alat dan
instrumen radio; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan
penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah,
sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan
instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol
elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual
sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat
pengacau radar; alat pengajaran audiovisual; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengisi baterai ponsel yang
dapat dibawa; alat pengkait kabel listrik; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur diameter kawat; alat
pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi;
alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam
jumlah yang terukur; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat penyangga kabel listrik; alat perekam video;
alat perluasan jaringan nirkabel; alat poin akses nirkabel (WAP); alat ukur radioaktivitas; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor
optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio;
antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena mobil; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena
satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel;
aparat pengawasan video; aparatus dubbing audio; aparatus peralihan audio; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi
sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer
data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menelusuri  video dengan browser bawaan; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten
multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram,
rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; bagian dan aksesori untuk
kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung untuk
kacamata; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; baterai; baterai anoda;
baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai
isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik
untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai
penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium;
baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk
kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok
elektronik; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; benang pengenal untuk kabel listrik; bingkai kacamata; bingkai
kacamata berlensa; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari
logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai-bingkai  kacamata matahari; box speaker; braket untuk kamera; buku audio; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram padat audio-video; cakram permainan video; catu daya switching frekuensi tinggi; chip elektronik yang
memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; compact
disc [audio-video]; crack meter [alat ukur]; deck dubbing cakram audio dan video; detektor radar; digitizers video; dioda bolak
switch saat ini; diode alternating current switches [DIACs]; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk
perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; driver
speaker; ducting untuk kabel listrik; dudukan kamera video; duplikator piringan cakram (audio dan video); engsel untuk bingkai
kacamata; equalizers [peralatan audio]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat diunduh; file
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video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; film tipis transistor liquid crystal display panel [TFT-LCD];
film video; filter antena; filter frekuensi radio; filter untuk antena; filter untuk masker pernapasan; filter untuk menekan
gangguan radio; filter untuk pesawat televisi; frame untuk kacamata dan pince-nez; gambar bergerak yang dapat diunduh dan
pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-
on-demand; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi
soket listrik [koneksi listrik]; headphone dengan radio built-in; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset dan helm
virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone;
headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal
dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan untuk bingkai kacamata; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel
antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet;
kabel gitar; kabel harness; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel konektor
telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan
gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel
pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data;
kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel
universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk mengirim dan
menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik;
kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel
untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel, listrik; kabinet untuk speaker; kacamata;
kacamata anti-silau; kacamata bifocal; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata
fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan
peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata matahari; kacamata multifokal;
kacamata olahraga; kacamata opera; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung untuk
anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata
pembesar [optik]; kacamata pengaman; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata resep;
kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam;
kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata untuk anak-anak; kacamata
untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan
terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kamera konferensi video, speaker
ponsel, monitor komputer, televisi; kamera pengintai video; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran;
kantong kacamata; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu memori untuk mesin video game; kartu video; kaset audio;
kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong;
kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio
non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya
menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih
kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam;
kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; katrid permainan video; katup termionik
untuk radio; kemasan baterai; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk
manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; komponen audio; komponen dan periferal untuk komputer; komponen
elektronik; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk komputer; komponen elektronik untuk
mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk komputer; komputer dan perangkat lunak
telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komutator (Alat Pengisi Accu); konektor kabel listrik;
konektor kabel listrik berulir; konsol permainan video; kontrol jarak jauh untuk radio; konverter televisi kabel; kotak baterai;
kotak kacamata; kotak musik, perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak untuk
baterai; kuil kacamata; kunci dikendalikan frekuensi radio; kurung pemasangan speaker; label dengan chip identifikasi
frekuensi radio [RFID] terintegrasi; lanyard untuk memegang kacamata; layar display panel datar electroluminescent; layar
radiologi untuk keperluan industri; layar tampilan panel datar; layar video; lempeng baterai; lengan sambungan untuk kabel
listrik; lensa bifocal untuk kacamata; lensa kacamata; lensa kacamata kosong; lensa kacamata progresif; lensa optik untuk
kacamata hitam; lensa pengganti untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk
kamera video; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lompat kabel mulai; loudspeakers; manometer tekanan tinggi; masker
anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen,
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker
pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker
wajah penyelam; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; meja atau unit yang dipasang
di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja pencampuran
audio; meja pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; membawa case untuk pager radio; menandai
pelampung; menerima antena untuk siaran satelit; meter daya frekuensi radio; meter panel digital; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; mikrofon tanpa kabel; mixer daya [peralatan audio]; mixer
frekuensi radio; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan
perangkat dan kartu komunikasi; modulator frekuensi radio; monitor audio bayi; monitor tampilan video yang dapat dipakai;
monitor video; monitor video bayi; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse komputer nirkabel; mouse
komputer tanpa kabel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; pager radio; panel OLED; panel alarm; panel display; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel
display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage digital; panel distribusi daya; panel indikator
elektronik; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol
untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik;
panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik; panel pengontrol
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distribusi optik pada tiang; panel pengontrol otomatis; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik;
panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode
“OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit; papan kabel dicetak multilayer; papan
sirkuit audio; papan sirkuit video; parabola; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pelampung;
pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pemancar dan penerima
radio; pemancar frekuensi radio; pemancar nirkabel; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak
jauh; pemancar televisi kabel; pemasangan kacamata; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pemegang kacamata;
pemisah baterai; pemula melompat baterai; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video;
pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar video
compact disc; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pencari arah radio; pencari kabel; penerima
audio; penerima audio dan video; penerima frekuensi radio; penerima nirkabel; penerima radar; penerima radar dengan
amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima televisi kabel; penerima video; pengendali
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengeras suara audio; pengeras suara dengan amplifier built-in; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya
baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi
daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk
komputer tablet; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk
rokok elektronik; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya untuk baterai listrik; pengontrol
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; pengontrol
video di dinding; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; pengubah
gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji baterai; pengukur tekanan angin; peralatan audio;
peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio konferensi; peralatan audio visual; peralatan dan instrumen audio
dan visual listrik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen
untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau
pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting),
menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik;
peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio
satu saluran; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi
komunikasi; peralatan pemutaran video; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan pengajaran audio-visual;
peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan radar;
peralatan radio dan televisi; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan
reflektor radar; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon
seluler; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan transmisi video; peralatan video; peralatan video
konferensi; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video;
perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak komputer untuk
administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat
lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk
memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual
aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak
komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk
mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk penambangan data
blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game
arcade; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi
suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang
menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari
Internet; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam
bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi
waktu nyata; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses
melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak konferensi video dan
audio; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan video;
perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak
permainan video yang direkam; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk
streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital;
perangkat pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian
nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan
bermotor; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan
pemrosesan sinyal audio; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status
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sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; perekam audio; perekam audio digital; perekam kaset audio; perekam
kaset audio digital; perekam kaset video; perekam video; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR]; perekam video
untuk mobil; peripheral komputer nirkabel; perisai kacamata; perisai samping untuk kacamata; perlengkapan speaker;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja
dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang
menampilkan musik; power amplifier profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power
distribution unit; power sequence; preamplifiers; printer video; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ;
program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan untuk terminal nirkabel
yang direkam; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk video dan permainan
komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program permainan untuk mesin
permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan video; program
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan
genggam dengan layar kristal cair; program video game interaktif; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi
distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor video; proyektor video; radar patroli maritim; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan
jam alarm; radio mobil; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai
kacamata; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; rekaman audio; rekaman audio dan
audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan
hiburan; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman
kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc,
pita dan kartu magnetik; rekaman suara dan video; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset;
rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video
direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-
musik yang direkam sebelumnya; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan
musik; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; relay untuk
stasiun radio dan televisi; repeater frekuensi radio; repeater untuk stasiun radio dan televisi; rompi anti peluru; rompi
keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing;
rompi taktis militer; router nirkabel; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sakelar
jaringan komputer; sambungan untuk kabel listrik   ; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau
perangkat jarak jauh; sarung tangan kabel; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang
angkasa nasional; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks
peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran
televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sel dan baterai
listrik; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel listrik; senjata
radar untuk acara olahraga; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api;
sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk
perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu
untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; server video; set
radiotelegraphy; set telepon radio; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; sirkuit antarmuka untuk kamera video;
sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem konferensi video; sistem loudspeaker; sistem pencitraan video;
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat,
mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem
speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem visualisasi medis untuk
digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar
dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; soundbars; sounders gema; speaker; speaker audio nirkabel;
speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media
portabel; speakerphone; stand audio speaker; stand loudspeaker; stasiun cuaca nirkabel; stasiun dok dan adaptor untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse, dan keyboard; stoples baterai; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; switch ethernet; switch lift;
switchboard otomatis; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; tabel pesawat
[instrumen survei]; tabung hampa udara [radio]; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tali untuk kacamata hitam; tampilan
radar; tape recorder; telepon radio; telepon tanpa kabel; telepon video; televisi panel layar plasma [PDP]; tempat speaker
audio; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal baterai; terminal untuk telepon radio;
tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan elektronik;
timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung
untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi;
timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan
timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan
untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; topeng berenang; topeng pengelasan;
topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs [peripheral komputer]; transceiver
radio; tuner radio; tuner sinyal radio; unit loudspeaker; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit tampilan video; video
gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video musik yang direkam sebelumnya; video yang direkam sebelumnya;
videodisc; wirelless portable speaker===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:35:38
540   EtiketDID2022051792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kadu Kombong RT.002 RW. 003 Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten

Nana Sofiana, M.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANADA Chips
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gambar Pisang Berwarna Kuning dan Hijau ada List warna Hitam, Garis Lengkung Berwarna Hitam Tulisan BANADA Chips
Berwarna Hitam

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:36:43
540   EtiketJID2022051793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. City Garden Tower U lantai 3 No.35 Rt.009/014 Cengkareng Timur,
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

Mery

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: evershine Baby & Kids Natural Care
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat; Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha;

Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Agen-agen ketenagakerjaan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk
mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon
hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan informasi
untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen agregat
penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja
terkait dengan pembayaran barang; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan
saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di
Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan
pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan
elektronik; memberikan informasi komersial kepada konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui jaringan komputer global; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian
untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; Bahan-bahan produksi,
persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Beriklan melalui posting-tagihan; Distribusi
dan penyebaran materi iklan; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan; Iklan dan promosi kosmetik;
Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan
secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar
ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan
korporasi; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online,
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layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang
memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa eceran atau
grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut,
minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum
semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan,
parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa,
sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk
keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
grosir online; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan
untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan
komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan
eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
periklanan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang,
grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi
pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa marketing dan periklanan yang
diberikan melalui database komputer online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat,
telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran
untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang
perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen
untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan
pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa 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
penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat
kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online
untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa
penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan sawit /
hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan
pengalaman; 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); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode
komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar
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pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-
saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa
periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan,
rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang
dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat
pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang
disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan
medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat
rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa ritel dan 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 sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk
farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang
konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa
toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam,
yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan
asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; 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; Kompilasi iklan untuk
digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan agen ekspor-
impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; 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
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 eceran atau grosir untuk kosmetik
dan alat kesehatan; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan
iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan
grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan informasi 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
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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 untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial
dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan
pemesanan buku secara online; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui
media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan
gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi,
publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan
toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; 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 barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi,
dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan toko grosir online yang menjual bahan -
bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel,
kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan
sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel
yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel, 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 yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Usaha; 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 spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Melaksanakan
program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi
iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
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Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan materi iklan; 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; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk
keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir
pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait
dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan
calon pemberi kerja melalui jaringan komputer global; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat
pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke
situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna
untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan periklanan; Order melalui online; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model
untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembuatan materi periklanan; Pemesanan buku secara online; Penempatan
iklan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengembangan konsep periklanan; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara
online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui
pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik
retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah,
materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online);
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan,
barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi,
pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian,
kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat
dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen
arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas,
pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang 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).; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan
melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan informasi komersial
dari basis data online; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi terkait dengan
semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
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periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi
kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat,
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan 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 direktori manajemen
bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web; 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 promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang
iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website;
Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan
berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyewaan materi
periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Perdagangan
besar kosmetik; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan;
Perencanaan pengiklanan; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk
manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Persiapan
dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu memproduksi rekaman audio visual promosi; Produksi film
iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual;
Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer;
Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan,
minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan
pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Ritel online; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan;
Toko kue online; 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 di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko roti online; 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 kosmetik; 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 usaha; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi
penjualan; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan
promosi penjualan; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan
lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan;
analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain;
beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui
Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi
publik; beriklan untuk orang lain di Internet; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; demonstrasi
barang untuk keperluan iklan; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain
materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan
materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial;
distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi selebaran iklan; distribusi
selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan,
dan sampel untuk keperluan periklanan; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir
online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik;
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iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif;
iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan
saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi, 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; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan
periklanan; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos
dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub
pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk
keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; 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
produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi,
nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa
penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu,
mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio,
video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan
oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan;
jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan,
implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi
(optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual
kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh
listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa produksi iklan;
jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; 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 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 online terkait mainan; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
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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 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
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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 eceran
sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online
berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik;
jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi
komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya;
jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games),
konten dan media digital; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail secara online; 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 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 organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan
pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran
secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa 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 online menampilkan konten
audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk
orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi,
khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi data untuk
database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan
aksesori kendaraan; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet;
kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi iklan pers; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi
periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; layanan bisnis
online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ganti jendela untuk tujuan
iklan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan
pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran
yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang
berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang
disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan
internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat
telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops;
layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan
mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi
pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan
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kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat
berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek
untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan
iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan
dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan
wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu,
mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi yang
berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis online di
bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan loyalitas pelanggan dan
layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan
pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan 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 pemrosesan data online; layanan pencocokan jaringan iklan
online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran;
layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan
perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perdagangan online yang terkait dengan
pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan online; layanan
periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan
periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui
internet; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan
ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh
dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering
yang dapat diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan;
layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online
yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan strategi komunikasi periklanan;
layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran
secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki
daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
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grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan
toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi
dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel
online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan;
layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online
yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online
yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
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kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online
yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan
toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu,
berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel
online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang
menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online
yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel online
yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas
sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel
online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan
teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk
hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan
toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; 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 bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur
pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan saran produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat
atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang
dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan desain orang lain
dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan
portofolio online melalui situs web; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs
web; memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; menampilkan iklan untuk orang lain;
menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan
periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur iklan di
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bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur langganan
ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media
informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain,
melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan online; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang
dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengiklankan barang dan jasa vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi;
mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan
pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa;
menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang
iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni,
dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi online
dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan video untuk wirausahawan dan investor di
bidang bisnis; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan
layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan
musik online; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan lelang online; menyediakan
panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk
tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi
perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan
pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang
untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan
untuk orang lain; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; negosiasi kontrak iklan; online manpower
recruitment and outsourcing; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan
komersial, promosi dan periklanan; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi pameran bunga
dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi program loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang
terkait dengan kosmetik; pelelangan online; pemantauan efektivitas periklanan; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui
situs jaringan online; pemasaran online; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan periklanan;
pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai jasa
konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pembuatan dan
pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad
serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penerbitan teks iklan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau periklanan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan periklanan; pengembangan artikel iklan;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui
pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik,
informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penjualan busana muslim melalui internet / online;
penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan ritel dan grosir
kosmetik; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet /
online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan skrip untuk tujuan periklanan;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan
[selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos;
penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang
iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan
luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa;
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penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer
global, internet atau komputer database; penyediaan informasi komersial dari database online; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait
dengan kosmetik; 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
pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah
kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan];
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan
ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web;
penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; 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; perencanaan dan desain
periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan;
perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan
periklanan; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan;
periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis;
periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui
media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran
langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara
menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan iklan
dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang
lain; persiapan kampanye iklan; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer;
perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi
iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan;
promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif;
promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi online jaringan
komputer dan situs web; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan
periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; salah satu dari layanan yang disebutkan di
atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan
dengan periklanan; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau
internet; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu
diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; studi pasar
untuk tujuan periklanan; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko
online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan barang
elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko ritel, pemesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait
kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh,
mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk
cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas
filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci,
alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi
listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi;
transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online)===

Halaman 703 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:37:07
540   EtiketJID2022051794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MARGOREJO INDAH BLOK B NO. 901A, Kota Surabaya, Jawa Timur
DR. SISWANTO, S. Sos., MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBEK JOSS GANDOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan hitam, merah dan oranye, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:40:22
540   EtiketDID2022051795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. City Garden Tower U lantai 3 No.35 RT.009/014 Cengkareng Timur,
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

Mery

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: evershine Baby & Kids Natural Care
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat; Krem
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; 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; Deodorant stick; 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; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk
kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun
mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; basma [pewarna kosmetik]; 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; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel
alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda
pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
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concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dasar bedak; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; losion rambut; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion untuk rambut; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up
dasar bedak dalam bentuk bubuk; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar
untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna
kosmetik]; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pena cat kuku; pena cat kuku remover; penghilang cat kuku; penghilang cat
kuku berbentuk gel; pensil alis; pewarna kosmetik; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk
mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan
dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun 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 mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; 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 untuk wajah tidak mengandung
obat; serum wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:40:56
540   EtiketDID2022051796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. NEGLASARI I/D-16, RT. 003/RW. 004, KEL. PASANGGRAHAN, KEC.
UJUNGBERUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40617

ARIEF ARDYANSYAH

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 :

: RUMAH WANGI ARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RUMAH WANGI ARA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pewangi untuk pewangi ruangan; colognes, parfum dan kosmetik; eau de

parfum; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum dan cologne; sediaan pewangi udara untuk
mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:42:07
540   EtiketDID2022051797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Balikpapan Baru Blok D4 No. 5, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Katherine Herlambang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BYEBRA TAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : cokelat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bra yoga; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas

lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan,
pakaian renang; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); 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; beha dan miniset; bodices [pakaian dalam]; bra; bra bersalin; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra
perekat; bra tanpa strap; bralettes; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian dalam; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; pakaian dalam;
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pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian
dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam sekali pakai; pakaian
dalam tenun; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian wanita
yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; slip  pakaian dalam; tali untuk bra
[bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:42:29
540   EtiketDID2022051798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karang Tanjung RT.02 RW.04 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karang Tanjung
Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten

Citra Wahyuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CITRAWAH OFFICIAL (CW'o)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Logo/Label terdapat Tulisan Berwarna Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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:
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonodri Joho 1/978 Rt.005/003, Wonodri - Semarang Selatan, Semarang, Jawa
Tengah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

BETTER MELIANA ULIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lilybet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Bahan campuran minuman

berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao; Beras; Beras shirataki;
Berego; Bihun tepung kacang instan; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit selai kacang; Bola-bola kecil yang terbuat dari
tepung tapioka; Bolo Kemojo; Bolu nanas; Brem; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk
membuat roti; Bubur Ayam; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu
baikut goreng; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu pecel; Bumbu pindang
bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu-bumbu masak dari tanaman;
Bumbu ayam goreng; Bumbu bakmoy; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan;
Campuran tepung; Campuran untuk roti; Cendol; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cokelat dalam bentuk
pralin; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Dodol; Dodol sayur;
Enchilada [roti isi]; Es (air yang dibekukan); Es ketan durian; Es kristal; Es silinder; Es sop durian; Extrac nira kelapa  (bumbu);
Gandos; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gohok; Gula -gula
(mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula kacang;
Gula nira kelapa; Gula semut; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup
(treacle); Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi penggilingan tepung; Jawawut yang dihancurkan;
Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jepa; Jus jahe [minuman]; Kapusu; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis;
Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kembang gula beku; Kembang gula yang
dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Keningar (bumbu dapur); Kepingan jagung; Kerak Telor;
Keripik Bawang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik sereal; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk
udang dengan rasa; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat Sayur; Klapertaart; Klappertaart; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi durian;
Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi yang tidak disangrai; Kremes dari tepung; Kue; Kue Akar Kelapa; Kue
Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue
Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue
Kubang Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang; Kue Muso;
Kue Onde; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu;

Halaman 706 dari 917



Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Tenteng; Kue berbahan dasar
tepung; Kue bika ambon; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering Perancis; Kue nanas; Kue semprong;
Kue-kue; Kulit lumpia; Lalampa; Lasagna; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dengan bahan dasar terigu;
makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa;
Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat;
Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian
rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan yang
terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang mengandung tepung; Matcha / teh hijau dari
jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Celor; Mie Jalak Sabang; Mie Korea;
Mie Lendir; Mie Sagu; Mie Terbang; Mie Titi; Mie italia; Mie jepang; Mie shirataki; Milu Siram; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar
madu; Minuman 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); Muffin Inggris; Muffins; Nasi Antah; Nasi Ayam  ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi
Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam
Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam
Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam
Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam
Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam
Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy
isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus
Jawa; Nasi Balap Puyung; Nasi Berkat; Nasi Burung Puyuh; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi
Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang;
Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis;
Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Katsu; Nasi Kotaraja; Nasi
Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes
Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang);
Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang;
Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Sambal Goreng Ati
Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu
Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Ulam; Nasi Yakiniku; Nasi dalam kemasan; Nasi
goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi lemak; Nasi untuk
bubur; Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Pai isi daging; Pala Manis; Panettone (roti manis); Pangsit goreng; Pangsit hot pot;
Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue;
Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Permen cokelat; Permen susu; Pesak (Sekam Padi); Produk gula-gula dan
kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi
dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga
berupa hidangan yang dimasak; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk kakao ; Puding kering; Putu Cangkiri;
Ravioli; Rempeyek; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti asin; Roti babi; Roti bun dengan selai; Roti
ciabatta; Roti kering; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; 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; Saffron (rempah-rempah); Sambal dari
buah-buahan bawang merah; Sambal tabur; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus
Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus ayam; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus sayuran asam;
Saus tom-yum; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta;
Sediaan pasta; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Serabi Jakarta; Serbuk garut Jepang untuk keperluan
kuliner; Sinonggi; Taffy (gula-gula); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu
[kelp]; Teh Krisan; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan;
Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun
tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung
jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk
makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu;
Tong tjiu pia; Turkish delight (gula-gula); Uli Ketan; Yangko (kue moci); acar jahe [bumbu]; adonan; adonan crepe; adonan
kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes;
adonan wafer; adonan yang mengandung serangga; almond berlapis gula; arem-arem; bagel multigrain; bahan dasar kakao
untuk produk manisan; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti
gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; baking cokelat; bar muesli; batangan berbahan dasar cokelat; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan
untuk digunakan sebagai bumbu; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji kiwicha
olahan; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji-bijian cannihua olahan;
biji-bijian olahan; biskuit; biskuit bawang; biskuit malt; biskuit mentega kecil; bola keju gembung [camilan jagung]; bonbons
terbuat dari gula; brondong jagung; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk bawang putih; bubuk biji
perilla untuk keperluan kuliner; bubuk kakao instan  ; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah];
bubuk pengembang; bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; bubur tepung beras; bumbu masak;
bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta
nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu semur; bumbu sop; bunga rampai; bungkus pangsit; cabe jamu
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(bumbu); cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; camilan jagung gembung; campuran donat instan; campuran gula-gula instan;
campuran kopi dan sawi putih; campuran muffin; campuran panekuk; campuran pastry; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
saus; cengkeh (bumbu); chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow-chow
[bumbu]; churros; chutney mangga; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat,
cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; cuka buah Kiwi;
cuka buah kiwi; cuka delima; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka malt; cuka palem; cuka raspberry; custard [makanan
penutup panggang]; daun stevia (pengganti gula); dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi
marzipan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dodol garut; dulce de leche (hidangan); ekstrak malt digunakan sebagai
perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk
makanan; es krim; es krim tanpa-susu; es makanan; es podeng; es putar; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
selain minyak esensial; fermentasi untuk pasta; flapjacks [kue wajan]; fondant; fondants [gula-gula]; gandum hancur; gandum
malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum, diolah; garam bawang; gelatin rasa [manis]; ginseng olahan untuk digunakan
sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; gnocchi
berbasis tepung; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula; gula almond; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar
(dekorasi kue); gula bit; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula untuk menghias kue; gula
jarak; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal
untuk keperluan kuliner; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula
pastilles (manisan); gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula-gula dingin;
gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gyoza; havermut; hiasan
berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan pasta; hidangan penutup puding
berbahan dasar nasi; ice cream bars [gula-gula]; infus mint; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; jagung giling;
jagung panggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole
pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jiaozi [boneka pangsit]; kacang dilapisi
gula; kacang jeli; kaldu jamur; kanji dr tepung jagung; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; kari; kasha; kasutera
[kue bolu Jepang]; kecap pedas; kelor yang mengandung tepung kelor; keripik camilan sereal instan; keripik kacang (gula-
gula); kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk udang; ketel jagung [popcorn]; ketumbar tanah;
kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat
dari rumput laut]; kopi rempah; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim maple; kue almond;
kue basah; kue bebas gluten; kue beras; kue bola; kue buah; kue bulan; kue es; kue filo; kue gandum; kue geplak; kue jinten /
kue biji ketapang; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering
kastengel; kue lekker; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem;
kue pretzel; kue putri salju; kue semprit; kue stik bawang; kue sus; kue tar lemon; kue tar raspberry; kue untuk makanan
ringan; kue widaran / bidaran; kukis coklat dari tepung keto; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit
pie; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar
pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lolipop
[gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu Manuka; madu campuran; madu mentah [pemanis alami]; madu
mongso; makan mustard; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran;
makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan berbahan dasar
tepung (SEMPOL); makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan makanan ringan yang
terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
dengan rasa karamel; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan
berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung
tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan
dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap santap berbentuk batangan
berbahan dasar cokelat; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi
manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; marinades (cairan yang memberikan rasa asin);
marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; menir untuk makanan manusia; mentega
maple; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie ramen; mie sayur; mie soba instan;
mie telur; mie tepung; mie yang mengandung larva serangga; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa
bunga; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman 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; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue);
misoa; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase delima; molase untuk
makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk
menyegarkan nafas]; nasi babat; nasi bakar; nasi gembung; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang
kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki
[pancake gurih Jepang]; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola
nasi]; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai daging; pai daging cincang; pai daging
unggas dan daging buruan; pai labu; pai lemon meringue; pai sayur; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan
bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala (bumbu); pandoro [roti
ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; pangsit beku; pangsit berbasis tepung; panna cotta (hidangan penutup);
paprika [bumbu]; parfaits (hidangan penutup); pasta bawang putih [sambal]; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang
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miso; pasta kari; pasta kering; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta segar; pasta untuk sup; pasta
wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; patjuk
[bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi dengan
daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; penne (pasta); perasa kopi; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa pandan
untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa vanila untuk keperluan
kuliner; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen
buah yang lembut; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen ginseng
merah; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas;
permen nougat; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen yang diperkaya kalsium;
persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; pilus; pinggiran pizza;
pizza; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; pralin terbuat
dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel
[roti berbentuk simpul]; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-
produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding
kembang tahu; puding tahu; quesadillas [roti isi]; quinoa, diolah; ragi; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan
taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rempah-rempah bubuk; rengginang; rhubarb crumble
(hidangan); rhubarb pies (roti pai); risol; risoles pisang; roti bebas gluten; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju
dan telur; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-
rempah; roti goreng; roti gulung; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti pita; roti rendah garam; roti singkong [roti
keju]; sambal; sambal kacang; sandwich ikan; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus barbekyu maple;
saus brengsek; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus jamur; saus lada; saus maple; saus maple (salad); saus mustard;
saus pasta; saus salad; saus tomat; saus untuk es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sedap [bumbu]; sediaan krim kocok yang
kental; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi;
sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; serbat [gula-gula]; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; serpihan Oat; sirup
maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup topping
maple; snack bar berbasis muesli; sohun; sopapillas [kue kering goreng]; stik balado; stik roti; sushi maki; sushi norimaki;
tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; takoyaki; tart pear; teh bunga jeruk nipis; teh ginseng merah; teh hijau bubuk; teh hijau
nanah mint; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh
peppermint; teh rumput hijau; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung; tepung
Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung
berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; 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 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 kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung
maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura;
tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*;
tetes buah [gula-gula]; timus beku; toffee (gula-gula); topping cokelat yang dapat dimakan; topping marshmallow; tortilla untuk
campuran fajitas; tukang sepatu ceri; wafer; wasabi siap saji; yogurt beku [es gula]; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:45:49
540   EtiketJID2022051801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINK. WATESTELU RT 13 RW.05, JL. KALIGANDU KIDUL NO.122,
Desa/Kelurahan Purwakarta, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Kota Cilegon, Banten

RENGGA OKTARIA DYBA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER FATHAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna pada logo/label Merah Maroon terapat pada Huruf D, Gambar Mangkuk dan Tulisan Merek Semua berwarna Merah
Maroon

511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengolahan/pembuatan roti-roti dan kembang gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:47:45
540   EtiketJID2022051802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. GSI Blok B8 No.17, Desa Margatani, Kec.Kramatwatu, Kab. Serang,  Banten
42161, Kabupaten Serang, Banten

MUHAMMAD RAYHAN ADHA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBEK SIANOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pada Logo/Label Rumah Adat Padang berwarna Kuning, orange, Cokelat dan Hitam, Bebe Berwarna Putih dan Kuning dan
Lingkaran Logo dan bunga berwarna merah. pada logo terdapt tulisan BEBEK SIANOK Berwarna Hitam

511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:47:59
540   EtiketJID2022051803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Letjen.S.Parman no.47, Kota Pekanbaru, Riau, 28132
Hendra Andhika Asri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOBILUX CAR WASH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Mobilux merupakan singkatan kata dari kata mobil dan luxury yang berarti mobil mewah. car wash
berarti pencucian mobil. jadi Mobilux Car Wash berarti pencucian mobil untuk mobil mewah

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pencucian mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:50:04
540   EtiketJID2022051805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. BKP jl. Bumi 2 blok 1. C no.4 Link Ciputri RT.003 RW.001 Kel. Cikerai
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Kota Cilegon, Banten

KHANSA' RIFDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAIQA Catering & Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Mangkuk Warna merah Maroon, Sendok dan Garpu Berwarna Kuning, pada Mangkuk Bertuliskan Saiqa. Mangkuk, Api,
Sendok, Garpu dan Nama Catering & Kitchen mempunyai List Bewarna Putih

511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:50:28
540   EtiketDID2022051806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 8 Longdong Road, High Tech Industrial Park, Economic Development Zone of
Conghua, Guangdong, China

GUANGZHOU HELIOSON CAR CARE CO., LTD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GETSUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan Pewarna Untuk Kulit; Sediaan anti-karat untuk logam; cat *; cat dasar; glasir [cat, lak]; lapis penutup pelindung

casis kendaraan; minyak anti karat; pigmen (zat pewarna); sediaan pelapis untuk logam; tinta cetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:52:18
540   EtiketDID2022051807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower Lantai 12, Kawasan District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-
53, SCBD Lot 13, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. ANAGATA SISEDU NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASN Anagata Sisedu Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua; Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; 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 perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things
(IoT); Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait
kompetisi Liga Basket; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Materi
pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global
atau perangkat nirkabel; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk smartphone dan perangkat seluler di bidang kebugaran dan
olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi pembinaan latihan dan penilaian kebugaran; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk ponsel telepon pintar komputer tablet kacamata pintar kacamata video digital perangkat
elektronik digital yang dapat dikenakan yaitu kacamata kacamata dan headset display yang dipasang di kepala sistem
tampilan dekat mata jaringan komunikasi layanan komputasi awan dan sistem komputer untuk berkomunikasi antara
perangkat jaringan dan layanan; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler
untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; 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; peralatan dan
instrumen pendidikan; 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 komputer
dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan,
atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak untuk
streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:52:24
540   EtiketDID2022051808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Ciruyung  RT.001 RW.001 Desa Curug Sulanjana Kec. Gunungsari Kabupaten
Serang, Kabupaten Serang, Banten

Ratu Tatu Sunengsih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3R
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Logo Berwarna Dasar Merah Lingkaran Logo Berwarna Hitam dan Putih, Angka 3 dan Huruf R berwarna Orange Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:53:24
540   EtiketJ152022051809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arjuna I Gn. Polisi No. 28 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota
Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76125

DEVITHA VETRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EB EHSAN BARAKAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:56:39
540   EtiketDID2022051810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prancis Perum Villa Taman Bandara Blok C 2 No.16, Dadap - Kosambi,
Tangerang - Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

CV. SINAR MANDIRI INOAC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUUTA SINAR MANDIRI INOAC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal

dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Boks atau ranjang
tempat tidur bayi atau tempat main bayi; 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; Divan anyaman; Divan bambu; 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; Gantungan kostum;
Gantungan pakaian bukan dari logam; Kastor mebel, bukan dari logam; Kastor plastik; Kastor tempat tidur, bukan dari logam;
Kepala tempat tidur; Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa; Kipas angin tangan; Komponen inti yang terbuat dari
keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran logam; Kursi alas; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi
bayi; Kursi dengan roda kastor; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi perabot kantor;
Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi tinggi [furnitur]; Laci menarik kayu; Lemari anak-anak; Lemari
belajar; Lemari bufet; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari makan; Lemari
pajangan dari logam; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk kamar tidur; Lemari-lemari
dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Lis tutup tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari
tekstil; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja [furnitur]; Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat
disesuaikan; Meja modular [perabot]; 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 tulis ringan; Meja untuk
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digunakan di kebun; Mur, bukan dari logam; Papan memori Perancis; Pengencang bukan logam; Penggulung tirai; Penutup
pakaian (lemari pakaian); Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan,
bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan
terbuat dari kayu; Peti penyimpanan terbuat dari plastik; Peti untuk menyimpan mainan; Peti untuk produk-produk bukan dari
logam mulia; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung); Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur
kamar bayi; Rak-rak untuk perabot; Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tabel konferensi; Tempat duduk; 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 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; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tirai jendela;
Tirai jendela dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Tirai manik-manik untuk dekorasi; Tombol tombol bukan dari logam; alang-
alang [bahan anyaman]; alas; alas pot bunga; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; alat
kelengkapan peti mati, bukan dari logam; alat untuk membantu bayi berjalan; ayunan beranda; bagian dari kayu untuk sarang
lebah; bagian furnitur; bahan lapisan laci plastik; bahan pelapis bagasi dari plastik; bak mandi dan gagang tangan shower
bukan logam; baki keyboard komputer; balon iklan; bambu; bangku gergaji [perabot]; bangku kerja; bangku lapangan golf;
bangku lipat; bangku luar; bangku piano; bangku piknik; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku teras;
bangku wakil [furniture]; 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 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; barel, bukan dari logam; basis tempat tidur dipan; batang bambu; batang pakaian; batang
tirai untuk kamar mandi; batu ambar; benda publisitas tiup; 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 pengaman; boks untuk bayi; boneka; 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 berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel; buluh untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; buluh, tidak bekerja atau semi-bekerja; 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 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 tirai; cincin tirai dari logam; cincin tirai mandi; cincin tirai, bukan dari logam;
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; dasar kasur; dasar sisir untuk sarang lebah; dasar tempat tidur; dekorasi kue dari plastik; dipan untuk bayi;
dipan-dipan (divans); dispenser handuk tetap bukan dari logam; display tempat pembelian [perabot]; divan dari kayu; divans;
divans dari plastik; divans of reed; dudukan cermin; dudukan mesin, bukan dari logam; dudukan tong, bukan dari logam;
engsel lantai, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu dan jendela; escutcheons
non-logam; 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; furnitur anak-anak; furnitur bambu; 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 dengan isi busa tanpa rangka;
furnitur kaca; 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 santai; furnitur ruang
tamu; furnitur taman; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari
plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur teras, bukan dari logam; furnitur tiup;
furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang terarium
dalam ruangan; furnitur untuk toko; 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; gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan
gambar, bukan dari logam; gantungan handuk [furniture]; gantungan hias yang bisa bergerak; gantungan jas; gantungan
selang, bukan dari logam; gantungan tanaman, 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;
gerabah menarik; 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]; guci penguburan; guling berbusa; 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; jerami anyaman, kecuali anyaman; jerami gandum, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan, untuk anyaman; jerami padi, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerigen, bukan dari logam;
kaca perak [cermin]; kaca untuk digunakan dalam seni framing; kait menjadi item kecil dari perangkat keras non-logam; kait
pakaian, 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 portabel; kandang
untuk hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kantong teh plastik kosong; kapsul kakao kosong dari plastik;
kapsul kopi barley kosong dari plastik; kapsul kopi ginseng kosong dari plastik; kapsul kopi kosong dari plastik; kapsul plastik
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cappuccino kosong; kapsul teh plastik kosong; karang; 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; 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 dan tirai jendela dalam ruangan;
kerang; kerang laut; kerang tiram; kerang, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; keranjang bambu; keranjang bambu
untuk keperluan industri; keranjang belanja supermarket genggam, bukan dari logam; keranjang memancing; keranjang untuk
pengangkutan barang; 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
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; kontainer pengiriman kayu; kontainer pengiriman
plastik; konter penjualan; kotak bersarang; kotak bersarang untuk burung kecil; kotak bersarang untuk hewan; kotak bersarang
untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak kunci, bukan dari logam; kotak mendukung pesta plastik; kotak penyimpanan,
bukan dari logam; kotak surat dari kayu; kotak surat dari plastik; kotak surat, bukan dari logam atau batu; kotak tampilan; kulit
imitasi imitasi; kunci plastik; 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]; kursi [perabot]; kursi
cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; 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 lipat; kursi
goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi malas; kursi mandi bayi
portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi memancing; kursi
penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi santai; kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras;
kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kurung
bingkai foto; kurung kuda gergaji, bukan dari logam; kutub, bukan dari logam; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus
lembaran kayu]; kyosoku [lengan bergaya Jepang]; label harga plastik; label plastik; laci [bagian furnitur]; laci menarik
gerabah; laci menarik kaca; laci menarik plastik; laci menarik porselen; laci menarik, bukan dari logam; landai plastik untuk
digunakan dengan kendaraan; layar [furnitur]; 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 berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari
dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi;
lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari
pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari
senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis; loker; mantel; mebel; mebel
dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meerschaum; meerschaum, tidak bekerja atau setengah bekerja;
meja; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja komputer; meja kopi; meja lipat; meja luar; meja marmer; meja
mosaik; 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 sesekali; meja taman; meja teras; meja tulis; meja yang dapat diatur
ketinggiannya.; melihat bangku menjadi furnitur; melihat kuda; 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 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; palang pintu, bukan dari
logam; palet, bukan dari logam; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan buletin; papan direktori; papan display;
papan kayu; papan kayu atau plastik; papan kayu tegak; 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; patio furniture dari kayu; patio furniture
dari logam; patio furniture dari plastik; patung kayu; patung religi dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung yang terbuat dari
plastik; patung-patung [patung] dari tulang atau gading; patung-patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung
plastik; patung-patung resin cor dingin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung-patung yang
terbuat dari plester; pegangan bak mandi, bukan dari logam; pegangan kamar mandi, bukan dari logam; pegangan tangan
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bukan logam untuk bak mandi dan shower; 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; pembagi ruang;
pemegang kayu untuk papan nama; pemegang plastik untuk papan nama; pemegang tiket pergantian plastik bening; penanda
tanaman dari kayu; penanda tanaman plastik; penangkap mimpi [dekorasi]; pengencang selempang, bukan dari logam, untuk
windows; pengiriman dan kotak penyimpanan plastik; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang dipasang, bukan dari
kain; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup plastik untuk klem selang logam; penutup plastik untuk wadah; penutup rel
boks dipasang; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah;
penyelenggara laci; perabot komputer; perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabotan; perabotan
dapur; perabotan kantor; perisai plastik fleksibel untuk menahan percikan sembari membilas popok kotor; perlengkapan
tempat tidur, bukan dari logam; 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; pijakan kaki; pijakan untuk bunga [furnitur]; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pita
identifikasi, bukan dari logam, untuk sistem pengumpulan darah; pita kayu; plak dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu;
plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; plakat plastik; plat nomor baru dari plastik; plat registrasi, bukan dari logam;
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; ponsel [dekorasi]; porselen menarik;
potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; produk anyaman rotan; pusat hiburan [furnitur]; rak; rak
[perabot]; rak alat berdiri sendiri; rak biliar; rak buku; rak dari logam; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri
bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam
[perabot]; rak majalah; rak makanan ternak; rak mantel; rak modular [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana;
rak penyimpanan untuk papan selancar; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak perpustakaan; rak piring; rak senjata; rak
tanaman; rak topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; rantai,
bukan dari logam; rel pakaian; rel tempat tidur; rel tirai; rel tirai mandi; 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 tangga cor
batu dan furnitur taman; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung
portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tempat tidur; sangkutan jas bukan dari logam; sarang lebah; sarung bantal;
sekrup atas, bukan dari logam, untuk botol; sekrup, bukan dari logam; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; settees;
shikibuton [kasur jepang]; shims, bukan dari logam; 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 tampilan;
stand display kostum; strip borgol plastik; sumbat kayu untuk wadah kemasan industri; tab indicia dari plastik; tabel akhir; tabel
drop-leaf; tabel konsol; 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; tanda-tanda plastik tiup; 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 hujan, bukan dari
logam atau dari batu; tangki air industri, 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; 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;
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 tujuan umum, 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 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 plastik untuk perabotan; tiang
bendera genggam, bukan dari logam; tiang bukan dari logam; tikar atau penutup yang bisa dilepas untuk wastafel; tikar tidur
siang [bantal atau kasur]; tikar untuk playpens bayi; tirai bambu; tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]; tirai dalam ruangan;
tirai indoor berpalang 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; 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; topi berdiri; toppers kasur dipasang; trim laci, bukan dari logam; tumpuan kaki; tutup penyegelan, bukan dari
logam; tutup sumbat plastik untuk wadah kemasan industri; ubin cermin; undangan cetak terbuat dari akrilik; unit laci; unit
lantai kardus untuk memajang barang dagangan; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran, display 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 tujuan umum, bukan dari logam; wadah penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam;
wadah, bukan dari logam [penyimpanan, 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;
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]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:57:09
540   EtiketDID2022051811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pananggungan RT.02 RW.01 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten
Serang, Kabupaten Serang, Banten

Wawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO OGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Logo/Label berwarna Dasar Putih, Tulisan Bakso Ogan Warna Cokelat Tua,  Warna Pada Sapi : Merah, Kuning, Cokelat
Muda, Putih, Hitam dan Orange

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 12:59:44
540   EtiketDID2022051812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Taman Banten Lestari Blok C.17 B No 38 RT.004 RW.016 Kel. Unyur Kec.
Serang Kota Serang, Kota Serang, Banten

Asep Zirzis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Krakatau Virgin Coconut Oil (VCO)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Logo/Label Berwarna Dasar Hijau, Gunung Warna Putih, Pohon Kelapa Berwarna Putih dan Daun Sebagian Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:01:18
540   EtiketDID2022051813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen
Germany

Evonik Operations GmbH

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 :

: SPECTRUM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SPECTRUM : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia (industri); aditif kimia; agen kimia; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:02:14
540   EtiketDID2022051814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kamilan Ciracas Permai Blok F No.6 RT.002 RW.004 Kel. Gelam Kec. Cipocok
Jaya Kota Serang, Kota Serang, Banten

Muhammad Husna
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DONAT SI TETEH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gambar Donat Berwarna Merah Muda, dan Tulisan Donat Si teteh Berwarna Hitam List Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===donat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:03:31
540   EtiketDID2022051815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK TNI AU BLOK F-1 NO.10 RT.004 RW.003 KEL.ATANG SENJAYA
KEC.KEMANG KAB.BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16310

MEITA MAYA TIMBONGOL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAYANIQ
Merek Kata

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

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal;
celana formal; celana kasual; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana untuk olahraga; jaket [pakaian]; legging
[celana panjang]; pakaian; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian malam; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pedikur; sepatu;
sepatu atau sandal esparto; sepatu hak tinggi; sepatu kulit; sepatu santai; setelan celana untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:05:35
540   EtiketDID2022051816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Curug Bonteng RT.009 RW.008 Kel.Pematang Kec. Kragilan Kab.Serang,
Kabupaten Serang, Banten

Wahya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CURBO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Label/Logo Berwarna dasar Putih, Tulisan CWB Berwarna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:07:54
540   EtiketJID2022051817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pamulang Permai II Blok D-32/27 RT.004 RW.010 Kel. Pondok Benda Kec.
Pamulang Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

Nida Amala Syawalia Adriant

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Label/Logo Bertuliskan BC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BC (Biroe Creative Multimedia)
591 Uraian Warna : Label/Logo Merek Huruf B berwarna Biru dan Huruf C berwarna Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:08:44
540   EtiketJID2022051818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower Lantai 12, Kawasan District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-
53, SCBD Lot 13, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. ANAGATA SISEDU NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASN Anagata Sisedu Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua; Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Penjualan online atas

publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Promosi secara online
pada jaringan komputer; administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan; iklan daring pada internet dan sistem
jaringan komputer global lainnya; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah pendidikan; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara
promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; salah satu
dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau
Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:11:09
540   EtiketDID2022051820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Villa Taman Gapura Blok F -1 No. 9 Citraland Rt. 004 Rw. 013 Kel. Lontar - Kec.
Sambi Kerep, Kota Surabaya, Jawa Timur

ROBBY HADIASALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RSS ROTI SISIR SURABAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, coklat, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:12:42
540   EtiketDID2022051821
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Intan 12 E / O 26 RT.004 RW.013 Kel. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik
Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177

WINARNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KKB PT KHARISMA KAISAR BATULICIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biosolar 48 (bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:14:25
540   EtiketDID2022051822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Lebak Terminal RT.006 RW.004 Desa Malingping Selatan Kec. Malingping
Kab.Lebak Banten, Kabupaten Lebak, Banten

ZAENAL ALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GHIFAR BATOK COLLECTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Logo/Label Berwarna Cokelat Tua dan Cokelat Muda, Warna coklat Ramah lingkungan
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:16:46
540   EtiketJID2022051823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower Lantai 12, Kawasan District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-
53, SCBD Lot 13, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. ANAGATA SISEDU NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASN Anagata Sisedu Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa penyiaran audio,

video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; layanan
penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-
demand melalui Internet; 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; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming)
dari jaringan elektronik dan komunikasi; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui
layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet;
transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi konten ponsel melalui jaringan
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:17:27
540   EtiketDID2022051824

730 Nama Pemohon : EDI SUHAEDI
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Alamat Pemohon : KP KEMANTENAN RT.006 RW.002 Kel. Samparwadi  Kec. Tirtayasa, Kab. Serang,
Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY SNACK & FOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Dasar Logo DarkBlue, Tulisan MY Berwarna PowderBlue List Putih dan RoyalBlue Tulisan Snack & Food Warna Putih
List Hitam

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan berbahan dasar ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:19:05
540   EtiketDID2022051825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA DPR RI BLOK E3/382 RT011/005 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12780

YOLANDA CRISTINE NDOEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KE SINTANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNIG KEEMASAN
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan

makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang; Andewi
(pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil; Apang;
Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah (dodol khas ambon); Aunu Senebre; Bahan campuran
minuman berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan
pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk
memasak makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang
(Makanan beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa
kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa
ayam kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Bandos; Bandros; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering
(Bumbu); Bawang merah bubuk; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir
panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur;
Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau
sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berego; Berondong; Berondong jagung;
Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji
rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat
dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan
bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos; Biscotti; 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;
Boba; Bobongko; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu
Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk
dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk es
krim; Es krim buatan; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim
novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Es kristal; Gulagula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Minuman es krim;
Minuman es krim; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang
kedelai; Saus untuk es krim; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan
pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim;
bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; campuran es
krim; es krim; es krim; es krim; es krim; es krim; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim dan produk
es krim; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh hijau bubuk; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim gateaux; es krim
mochi; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim
sundae; es krim susu; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat
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dimakan; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gelato; ice cream bars [gula-gula]; kue es krim; kue es krim;
makanan penutup es krim; makanan penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dari
campuran espresso, es krim dan brownies; pengganti es krim; pengganti es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam
membuat es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; sandwich es krim; sandwich es krim; saus untuk
es krim; saus untuk es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim;
wafer es krim; wafer es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim.; Bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk
membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak; Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan
bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu;
minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Bubur
havermot; Bubur jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu
Asam Padeh; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu
Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem (
Tahu dan Tempe ); Bumbu Bakso; Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging;
Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu
Lontong Balap; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur;
Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie;
Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam
ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu
masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu
pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-
bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi
yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali;
Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk;
Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger
Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang
keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk
merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman
berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-
campuran untuk membuat kue; Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol;
Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney
Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan
campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan
ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu;
Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu); Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam
kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol
Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat
berlubang; Duduli (dodol khas gorontalo); Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan;
Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak
ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang
dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Konsumsi; Es Lilin; Es
Palu Butung; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar
yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es
stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang
dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa  (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai
(dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling
untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dari tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir
konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo;
Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula,
pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung
es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam;
Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil
produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan
siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang
dimasak; Hintalu Karuang; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung
Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote;
Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi
pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul
kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap;
Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang;
Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula
yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur);
Kenta (makanan terbuat dari ketan khas dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal;
Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk
Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk
ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang
aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan;
Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Aceh; Kopi Bubuk
dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi
cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu
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bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes
dari tepung; Kuah Beulangong; 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; 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; Kulit
lumpia; Kulit won ton (pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih
bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse;
Lakse Kuah; Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang;
Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat;
Lepet; Lontong; Lontong Medan; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG
(Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk
Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar
madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama
terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar
madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung
sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil
maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan,
sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan
atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan
rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang
gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan
penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan
yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar
beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan
ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan
dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang
terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie
yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan
siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap
saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri
dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang
mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan;
Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari
jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie
Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba
kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon
kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah;
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Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo;
Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau;
Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam
Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi
Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki;
Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir
sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi
salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus
Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh;
Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir
kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Dendeng Balado; Nasi
Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng
Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng
Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi
Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan
Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi
Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi
Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi
Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames;
Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames
Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi
Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi
Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi
Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi
Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk;
Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-
polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi
dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi
hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi
krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi
untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas;
Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala
bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta;
Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari
merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan
sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pempek
sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti
Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak
essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk
kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk
makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega
Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu;
Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi
perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang
dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk
makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Puding (makanan penutup); Puding
Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu
Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu
dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma
untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging;
Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya
Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet;
Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis
hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar
manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu
mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang;
Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal
Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi;
Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai; Sambal Gledek; Sambal Merah
Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Gami; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri
Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich
smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus
Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam
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kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah
rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak
[bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan
aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat
tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi;
Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan
herbal berbahan dasar kunyit asam; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk
garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna
keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti
yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia
udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle
(Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun
sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor;
Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun
tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky;
Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai,
jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering
untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa
untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli
pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue
moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es
konsumsi; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan;
adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan
filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza;
adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng;
adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air
laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond
manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel
multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim;
baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar
energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; barbari [roti datar]; batang energi berbasis
sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung
serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet atau medis; batang es
buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan
untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); 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; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan
daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun
[mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung
sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar,
dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi
cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan
kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya
Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-
rempah); biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit (rusks); biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit keju; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang
mengandung toffee; biskuit mentega; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi
ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat;
buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan
sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai;
bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kari
[rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk
kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah];
bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh
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instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur;
bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung
beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bulgur; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan
bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu dari bawang merah (condiment); 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; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa;
bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial;
bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bumbu yang
dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus
pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger
vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai
kering [bumbu]; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone; camilan
granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung;
camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan
tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran biskuit; campuran bubuk
untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran
bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es
krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory;
campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau
popcorn; campuran muffin; campuran pancake gurih; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry;
campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran roti; campuran roti
dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan
sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
saus; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); cancha
paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa
dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni;
caper; cappuccino; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati
[roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas
[tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow
mein mie; chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney
mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat
batangan; cokelat berbentuk telur; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat,
cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat hitam; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa
pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan
diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat
pasta; coklat setengah manis; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls
[camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk
keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumble mixes (campuran
remah-remah); crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant;
cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek;
cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka
tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup
panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun sage [bumbu]; daun sage, kering; daun stevia
(pengganti gula); daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi
cokelat untuk pohon Natal; 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; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim;
dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekspresso;
ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman;
ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak
malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan
sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan;
ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan
kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es berperisa; es buah; es
buah yang bisa dimakan; es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim berbahan
dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es
krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim
sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat
dimakan; es lilin (popsicle); es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es
serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan;
es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak
esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; floating islands
(hidangan penutup); focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan
kuliner; fudge; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum
yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih;
garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala; garam meja dicampur dengan biji
wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan
nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman;
glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang
diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah];
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gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula
bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus;
gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami];
gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal;
gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen
karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-
gula; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi
cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula
dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk
dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk produk yang dipanggang; gyoza; halvah; ham glasir;
hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan
dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan
yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta;
hidangan pasta; hidangan penutup dari buah; hidangan penutup dari buah (fruit cobblers); hidangan penutup dari buah cherry
(cherry cobbler); hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk
[bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; injeolmi [kue beras ketan yang
dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai
[kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing
bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi
cokelat untuk produk-produk roti; isian karamel; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung,
dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi
Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal
[Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [pangsit isi]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula);
kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli;
kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang
mengandung kelor; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong kopi, terisi; kantong teh; kapsul berisi seduhan herbal;
kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh,
diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis
gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond;
kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku
berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal;
kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat;
kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung;
keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik
tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung yang dibakar; kertas nasi yang bisa
dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang;
kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik
cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan durian; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn];
ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran
fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari
rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi
susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan
goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras
[kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah;
kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue
gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi;
kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis
bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi;
kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik;
kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus;
kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue
kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart;
kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kwetiau;
lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting); lasagna; lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi
gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo cu pan
hakka; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis
kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah
[pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan gandum;
makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari
nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang 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 dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak yang
utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang
berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas
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ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa
kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan
penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji
probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang);
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan
ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal
bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan
berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri
dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads (olesan); marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones;
membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); meses; mi dari
tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum;
mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie
kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon;
mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie
yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti
makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman
berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau
diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh
ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari
campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak
kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki
rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-
yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; mizuame [sari pati ketan] [permen]; moca; molase
delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh
barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi
ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning;
nasi rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak;
nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang];
olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman;
olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat
juga mengandung kacang; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung
kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta);
oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai berisi
daging; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
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pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan;
panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang diisi];
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta kupu-kupu;
pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan
truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang
mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan
kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah];
peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan
daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah
kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan
dasar chicory; penne (pasta); penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa;
penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan
dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus;
permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula];
permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet
kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen
pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint;
permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen
yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue
yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli,
kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; pie
kemiri; pie pisang; pilus; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan
Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel;
popcorn berlapis karamel dengan manisan kacang; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar
jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil
nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di
tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis
yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk es
krim; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk
makanan; produk sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk
makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu;
puding penutup; puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); puree pisang
[pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi ale; ragi ale untuk
membuat bir; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk bir; ragi untuk keperluan kuliner; ragi untuk pasta; ragi*; ragi,
baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu;
remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor;
rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles
pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; 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 bir; roti
bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan
daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum;
roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti
panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita;
roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak
beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta;
sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang; sambal oelek menjadi bumbu; sambal pedas; sambel;
sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich burger kalkun; sandwich
burger kedelai; sandwich burger sayuran; sandwich es krim; sandwich gulung; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus
apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis bawang
putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus
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cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus
horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard;
saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta;
saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak;
saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk
daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih
[pengganti kopi]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan
aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan krim kocok yang kental;
sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ;
seduhan (bukan obat); seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
seduhan daun mint; seduhan herbal; seduhan herbal  dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan
herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak);
seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
wedang jahe; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula];
serbuk teh berbahan dasar kelor; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-
bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan;
sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue);
shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle);
sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup
kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk
butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati ketan; sirup topping maple; sirup
untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es];
sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso;
spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue
kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula];
stik balado; stik dari tulang ikan; stik jeli buah; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan
kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki;
susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet
madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias
kue; taburan maple butiran (gula); taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan
khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan
khas Amerika Tengah); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan
sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; tauco
cabe hijau; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao;
teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian;
teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung
obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan
di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu;
tepung cannihua; tepung coca; 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 daun kelor;
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 kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung mustard; tepung oca;
tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung
sereal; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung
tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang
bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula);
toffees (gula-gula); tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta
cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup,
kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk
campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras
oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila];
vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel diisi; wafel mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat
dimakan; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri
dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku; yogurt beku [es gula]; yohkan
[batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es
krim; zephyr [gula-gula]; ===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:19:45
540   EtiketDID2022051826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WOODLAND WL 6 NO 29 CITRALAND RT 003 RW 007 MADE, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60217

YUWONO RAHARJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAMPULED
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; Lampu lilin LED; Lampu suasana LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Mesin lampu LED; bola

lampu LED; lampu LED kuku; lampu keselamatan LED; lampu lampu LED; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu proyeksi
LED; lampu sorot LED; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED]
lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; perlengkapan lampu LED===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:22:36
540   EtiketJID2022051827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Serpong Raya ,Kp Priyang Rt 008/002 , Kelurahan pondok jagung kecamatan
Serpong Utara kota Tangerang Selatan Propinsi Banten 15337, Kota Tangerang
Selatan, Banten

Mohamd Taofik, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR BAGJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Logo/Label Berwarna Dasar Merah, AList Bergelombang Warna Putih, Tulisan DAPUR BAGJA berwarna Kuning, Pita
Berwarna Hijau

511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa memproduksi makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:25:08
540   EtiketJID2022051828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower Lantai 12, Kawasan District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-
53, SCBD Lot 13, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. ANAGATA SISEDU NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASN Anagata Sisedu Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Putih, dan Oranye; Biru Tua
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 kursus secara online; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan secara
online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
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peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pendidikan 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 pelatihan di bidang pemrosesan penggajian; Jasa pendidikan dan
pelatihan di bidang pencatatan pensiun; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pencatatan waktu dan kehadiran karyawan;
Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pengajuan dan pelaporan setoran pajak; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
pengembangan karir; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang persewaan karyawan; Jasa pendidikan dan pelatihan yaitu
menyediakan seminar dan lokakarya yang dipimpin oleh instruktur di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia
(HCM); Jasa pendidikan 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, menyelenggarakan dan menyelenggarakan konferensi,
kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, serta
pendistribusian materi kursus yang berkaitan dengannya; 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
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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);
Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; 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; 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 dan pelatihan yaitu menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan kelas online di bidang
sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); 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; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan
pendidikan berbantuan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:27:41
540   EtiketDID2022051829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PETA NO. 170, RT. 003/RW. 004, KEL. SUKAASIH, KEC. BOJONGLOA KALER,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40232

JULIANNA WAHJU

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 :

: ZEGEN CAR CARE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZEGEN CAR CARE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Orange, Silver, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-

komponen rem kendaraan; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Coating kaca mobil; Pembasmi jamur yang
pada kaca mobil; Pembersih blok mesin mobil; Penyegar udara ruangan; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil
(wiper fluid); Sediaan penghapus perekat; Sediaan penyegar udara; Wax polishing (malam pemoles); cairan pembersih kaca
depan mobil; cairan pencuci; deterjen; kain abrasif; kertas polishing; pembersih jok; penghilang noda; sabun tanpa air; sampo
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untuk kendaraan bermotor; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil;
sediaan menghilangkan karat; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan
wallpaper; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:30:08
540   EtiketDID2022051830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kadu Beriuk RT.001 RW.001 Desa Sukarena Kecamatan Ciomas Kabupaten
Serang, Kabupaten Serang, Banten

Mohamad  Faizi Amir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIJLIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Background Label Hitam, Tulisan Rijlin Warna Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:31:57
540   EtiketDID2022051831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGAR IA BLOK G3 NO.22 RT/RW: 003/011, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13450

PT SENTRA JAYA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MENURUT WEBSITE "CYBERDEFINITION" ENO MERUPAKAN BAHASA SLANG BAHASA INGRIS
YANG BERMAKNA "AWESOME"  DAN BERMAKNA "MENGGAGUMKAN" DALAM BAHASA
INDONESIA

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34, 3
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; Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok
elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan
rokok elektronik]===
===cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi
ulang kartrid rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:32:30
540   EtiketJID2022051832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TEBET TIMUR IV B NO. 15, RT. 006 RW. 008 KEL. TEBET TIMUR KEC.
TEBET, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

RIE PUTRIE HARTLY

Halaman 733 dari 917



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIRINS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SIRINS Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Salon perawatan kulit; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; layanan penataan rambut

dan salon kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan,
sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku (nail shops);
layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut (hair
shops); layanan salon rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan semprot tanning salon; membuat reservasi salon
kecantikan untuk orang lain; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; salon kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:34:02
540   EtiketDID2022051833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 8 Longdong Road, High Tech Industrial Park, Economic Development Zone of
Conghua, Guangdong, China

GUANGZHOU HELIOSON CAR CARE 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 :

: GETSUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===aditif deterjen untuk bensin; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; damar wangi untuk ban; damar wangi untuk

kulit; minyak rem; perekat untuk keperluan industri; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; sediaan kimia untuk
menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan
bakar motor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 13:34:23
540   EtiketJID2022051834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sutejo S.H.,M.H.
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 36 A, RT. 13 RW. 5 Kel. Pasar Minggu Kec.
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, biru dongker, kuning, hitam, putih, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:02:55
540   EtiketDID2022051952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 78 Shenton Way
#06-15 Tower 2
079120 Singapore

Orica International Pte Ltd

Halaman 734 dari 917



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 :

: VISTIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : VISTIS = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 13
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan peledak; bahan peledak granular; bahan peledak nitrat organik; bubuk peledak; detonator; kartrid peledak; peledak

amonium nitrat; primer untuk bahan peledak; ranjau [bahan peledak]; sekering peledak yang digunakan dalam penambangan;
sekering untuk bahan peledak; senyawa peledakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:03:24
540   EtiketJID2022051953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk

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 :

: FREJA CHIC + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntan perpajakan; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan

kompleks perdagangan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen;
Invoicing perpajakan; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa manajemen bisnis dan
administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store,
pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan,
rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang
sama (developments); Jasa 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); Keagenan tenaga
kerja; Konsultan Pajak; Layanan pemasaran bisnis; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengatur dan
menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Riset dan analisis data bisnis; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi program
tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis data pemasaran;
analisis pemasaran real estat; audit laporan keuangan; bantuan manajemen komersial atau industri; iklan dan pemasaran
koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat
komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; jasa agen pemasaran; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk
pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; konsultasi akuisisi-
akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang
disediakan melalui media sosial; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel;
layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura;
layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
konstruksi; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel
resor; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen penjualan real estat; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan
stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan promosi; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pemasaran internet;
pemasaran media sosial; pemasaran produk; pemasaran real estat; pengecer toko serba ada; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan di Internet;
penyewaan ruang iklan online; penyimpanan data dan pemrosesan data; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi, iklan,
dan pemasaran situs web online; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko-toko===

Halaman 735 dari 917



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:03:33
540   EtiketJID2022051954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mangkuluhur City - Tower 1, Lantai 27, Gatot Subroto No.Kav. 1-3, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12930,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT. Humpuss Maritim Internasional

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 :

: Lighthouse Seafarer Network
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Emas, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi Video E-Learning; Produksi rekaman suara, video dan multimedia; Produksi video; produksi podcast video;

produksi rekaman video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:05:59
540   EtiketDID2022051955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ade Irma Suryani Nomor 6G, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara
Calvin Gozales

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : H= Hai (Laut), G= Giap (Hasil) berarti Hasil Laut.
591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu pasta; Kerupuk bawang; Sambal Terasi; bumbu olahan [bumbu]; kerupuk ikan; kerupuk udang; sambal; saos; saos

tomat; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:07:03
540   EtiketJID2022051956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Perkasa Blok 8 No.42-44 Lt.3 Rt. Sunter Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

Yayasan Olah Rumah Panti Mulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORPHAMO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:07:11
540   EtiketDID2022051957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pos Pengumben Lama No. 7 Rt. 004/05, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
PT. PROSWEAL INDOMAX

Halaman 736 dari 917



Jakarta, 11560
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASI GULUNG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan NASI GULUNG berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Ampela ayam pedas; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar

Bumbu Rujak; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Goreng;
Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Rica
Rica; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi salted egg (Ayam
goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong
dalam kemasan; Ayam rempah madu; Bistik Daging Sapi; Cakalang Suwir pedas; Cumi Cabe Hijau; Cumi pedas; Daging Sapi
Lada Hitam; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Gulai Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai
Kemba'ang; Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun (gulai
daging khas jambi); Gulai ayam; Gulai sapi; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed); Hidangan yang
dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan cakalang asap;
Lumpia Ayam; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan genggam yang
dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-
anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan,
didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang
buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan,
ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan
siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak
terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan,
siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan
sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan;
Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Produk daging vegetarian dan
vegan; Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk unggas; Rendang
Ayam; Rendang Ayam Suwir; Rendang Daging Suwir; Rendang Sapi; Sosis; abon ikan; ayam; ayam giling; ayam goreng
rempah; ayam kukus; ayam panggang; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; campuran
daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging; daging ayam kemasan; daging kemasan; daging kornet; daging
olahan; daging sapi olahan; dendeng; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; hidangan yang disiapkan
terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; ikan  dimasak; ikan olahan; ikan teri, diolah; ikan, diawetkan; kebab shish
(daging); makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan
berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin
terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari unggas; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk
anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan;
makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-
sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama
terdiri dari tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan siap saji yang terutama terdiri dari unggas; makanan
utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar
daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; masakan matang yang terbuat
dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk
isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; onigiri
ayam; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk makanan daging yang
diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk
makanan yang terbuat dari ikan; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-
produk berbahan dasar daging surimi; sate [daging panggang yang ditusuk]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:07:41
540   EtiketDID2022051958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Melati Mas Blok SR,23/2 Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15326, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15326

HENGKY LIMANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DM TECHNOLOGIES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat ukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:15:38
540   EtiketDID2022051959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suryani No. 31, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat,
40221

PT. KREASI KULINER PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GYUMIMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Kopi Latte; Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar cokelat;

Meses cokelat; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kokoa dengan
atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Produk-produk kakao ; Seduhan herbal
berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; Teh Krisan; Teh daun kelor; Teh herbal dan
seduhan herbal; Teh lemon; bakpao; biji cokelat; biskuit; bubuk kokoa; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti
teh; cappuccino; cokelat yang mengandung susu; coklat; croissant; donat; es krim; hamburger [sandwich]; kembang gula;
kopi; kopi buatan; kopi rempah; kue kering; kue muffin; kue tart; madu; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan
ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan
berbasis sereal; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar teh; minuman berbasis chamomile; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman teh dengan
susu; minuman-minuman berperisa cokelat; panekuk; permen rasa kopi.; puding; roti*; sandwich hot dog; sediaan Makanan
dari Padi-padian; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak);
seduhan herbal wedang jahe; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; teh; teh
chamomile; teh hijau; teh hitam; teh jahe; teh melati; teh pelangsing; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:16:15
540   EtiketDID2022051960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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 :

: LEM PC RAJAWALI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Bahan campuran kimia dalam semen; Lem PVC; Lem dan perekat

untuk keperluan industri; Lem-lem untuk keperluan industri; Sediaan penghilang perekat; Sediaan untuk semen kedap air dan
beton kedap air (kecuali cat); bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan sintetis untuk menyerap minyak; getah
[perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem kanji; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; pelarut; pengawet beton; penghilang perekat; perekat; perekat untuk alas
kaki; perekat untuk paving hias; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk ubin keramik;
perekat untuk wallpaper; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak diproses; resin
sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; selulosa; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:16:27
540   EtiketJID2022051961
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Komodor Udara Supadio No.110, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40174
PT Masimuda Kreatif Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASIMUDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer; Layanan permainan realitas virtual pada situs web;

Produksi multimedia; Produksi video; jasa-jasa dekorasi panggung; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser; layanan pengeditan pasca-produksi di
bidang musik, video, dan film; layanan produksi multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video
musik; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan
player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi gambar bergerak; produksi hiburan langsung; produksi konser
musik; produksi pertunjukan panggung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:17:45
540   EtiketDID2022051962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO BUARAN RAYA KAV. III BLOK FF5 KAWASAN INDUSTRI
PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. NOBI PUTRA ANGKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nobi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dengan dasar abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panel Kapasitor Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel pengontrol (listrik); alat kontrol pencahayaan; alat

penyangga kabel listrik; kontrol panel (listrik); panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel kontrol pencahayaan; panel
listrik; panel pengontrol distribusi optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel surya untuk
produksi listrik; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:18:53
540   EtiketDID2022051963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Buaran Persada No. 10, Jl. Jend. Pol. Soekamto, Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13440

PT. Whira Pitoe Usahabersama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wap CHEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-

sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic
ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-
obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis;
Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk
digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan;

Halaman 739 dari 917



Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran
dan ilmu kedokteran hewan; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik dan
media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis;
reagen untuk keperluan medis; reagen untuk penggunaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:23:55
540   EtiketDID2022051964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cimone Indah Plaza Blok A No. 42, Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Kota
Tangerang, Banten, 15116

EDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X-BAR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyerap kimia ; gel silika; hormon untuk mempercepat pematangan buah; karboksimetil selulosa; karboksimetil selulosa

digunakan sebagai aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan
kimia pengawet buah; pengawet; sediaan kimia pengawet bunga; zat kimia untuk mengawetkan bunga potong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:24:41
540   EtiketDID2022051965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. B Katamso No. 761A/B, Kp Baru, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara
HENDRIK RYO LEONG

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 :

: arrow apple
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : arrow artinya panah, apple artinya buah apel
591 Uraian Warna : hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-

bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Mika plastik untuk membungkus makanan; bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong
belanja dari plastik; kantong plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan;
lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:26:53
540   EtiketDID2022051966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TJ. LEDONG NO. 8, PANDAU HILIR, MEDAN PERJUANGAN, Kota Medan,
Sumatera Utara

DAVID GOZALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO MATA IKAN PANCING
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, PUTIH, KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak memancing [peralatan memancing]; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Penghilang kail ikan [memancing];

cacing memancing buatan; colokan pancing; jala ikan genggam; keranjang ikan; kotak memancing ikan [artikel memancing];
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lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; mata kail pancing; pegangan pancing; pelampung memancing untuk
pemancing; pemegang pancing; pemintal memancing; penarik ikan; penggulung pancing; senar untuk memancing; sendok
umpan untuk memancing; sinkers memancing; tempat gulungan pancing; tippet memancing; umpan untuk memancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:30:36
540   EtiketDID2022051967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 78 Shenton Way
#06-15 Tower 2
079120 Singapore

Orica International Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VISTAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : VISTAN = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 13
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan peledak; bahan peledak granular; bahan peledak nitrat organik; bubuk peledak; detonator; kartrid peledak; peledak

amonium nitrat; primer untuk bahan peledak; ranjau [bahan peledak]; sekering peledak yang digunakan dalam penambangan;
sekering untuk bahan peledak; senyawa peledakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:30:39
540   EtiketJID2022051968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk

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 :

: FREJA CHIC + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

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; Jasa real estate, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengembangan, leasing,
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rental, pengelolaan dan pengoperasian apartemen, rumah susun, kondominium dan apartemen dengan layanan, serta fasilitas
dan kenyamanan yang berkaitan dengannya; Jual beli rumah apartemen; Layanan real estat yang berkaitan dengan
penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penyewaan
apartemen, kondominium, vila, dan kabin; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; 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 akuisisi
real estat; jasa biro akomodasi [apartemen]; 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 real estat yang
berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa manajemen untuk real estate; 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 kantor untuk bekerja bersama; konsultasi
manajemen real estat; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan listing
real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen apartemen; manajemen investasi real estat;
manajemen kontrak real estat; manajemen pasar (real estat); manajemen properti real estat; manajemen real estat;
manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari properti sewaan;
manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen rumah (real estat); manajemen
rumah apartemen; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui Internet; mengatur keuangan untuk
proyek konstruksi; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat
mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet;
penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer
global; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:38:12
540   EtiketJID2022051970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suryani No. 31, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat,
40221

PT. KREASI KULINER PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GYUMIMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive

Thru); Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; 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; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online;
MINI MARKET; Manajemen bisnis toko serba ada; Toko serba ada; belanja online; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online;
layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan pemasaran online; layanan waralaba dan ritel; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen bisnis gerai ritel;
manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen penjualan; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; perdagangan
online; supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:39:01
540   EtiketDID2022051971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Industri dan Pergudangan " SINAR BUDURAN " Blok B1 - B6,  Jl. Raya
Lingkar Timur, SIDOARJO., Jawa Timur

PT. ELODA MITRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELOGRAND + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hijau keemasan, merah hati, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Fillet Crispy; Ayam Rica Rica; Ayam crispy isi

salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam olahan ; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue
(perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Beef Burger; Chicken Burger; Daging ayam asap;
Daging kaleng; Dendeng ikan; Dim Sum udang; Ikan crispy; Ikan olahan dalam kaleng; Kaldu tom yam; Keripik talas; Makanan
berbahan dasar cumi-cumi; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kentang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran;
Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup
dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan
sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Oalahan
daging untuk isian burger; Patties; Produk daging yang dibekukan; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk tahu (kacang dadih); Rendang Ayam; Rendang Sapi; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sediaan biji-bijian; Sediaan
daging  yang diawetkan; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Siomay; Smoked beef cheese
sandwich; Sosis; Sosis ayam; Soto; Sup dan sup kering; Tahu; Tahu keju seafood; abon ikan; ayam bumbu beku (frozen) siap
saji; ayam pedas; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso
ikan udang; bakso isi daging ayam cincang; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam;
bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; burger patties kedelai; cumi kering; daging; daging asap; daging atau ikan
kalengan; daging burger; daging giling; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging
kalkun (diasinkan atau diasap); daging kornet; daging masak; daging olahan asap; daging sapi asap; daging sapi olahan;
daging segar; daging yang diawetkan atau diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dendeng; dendeng ayam;
gulungan cumi-cumi; hati; jeli, selai; kacang garing; kentang goreng beku; kornet ayam; kornet kotak; kornet sapi; kue ikan;
luncheon daging; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan berbahan dasar
tahu; makanan laut tempura; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan
terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji beku
yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri
dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; pastrami (daging); pate (pasta hati);
patties daging cincang; patties daging hamburger; patties ikan; patties sapi; patties tahu; patties vegetarian; peperoni (bumbu);
produk daging olahan; produk ikan olahan; rendang; sayuran instan; sosis asap; sosis bologna; sosis daging; sosis daging
kalkun; sosis hot dog; sosis ikan; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; steak daging; steak
ikan; sup; sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang merah; tahu seafood; tempura daging; tempura telur;
tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage)===
===Bakwan; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Cone
snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Hamburger sandwiches; Keripik dan kerupuk
berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; 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 penutup; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar tepung; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Pizza
(roti); Pizza beku; Roti lapis hotdog; Roti manis isi; Roti mantau; Roti pastry; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, sandwich,
biskuit; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal goreng; Saus Pizza; Saus tom-yum; Seblak; brownies;
bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu rawon; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju
[sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; dessert mousses [gula-gula]; es krim; gula; hamburger
[sandwich]; hot dog [sandwich], pai daging; keripik [produk sereal]; keripik camilan sereal instan; keripik jagung; keripik udang;
kerupuk; kue es; kue pastry; kue untuk makanan ringan; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan penutup beku;
makanan penutup muesli; maple spreads (olesan); mayones; moster; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar
cokelat dengan atau tanpa kacang ; pasta untuk sup; penyedap [bumbu]; pie Eskimo; pizza; produk daging berupa burger
[sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk-produk roti untuk makanan; puding penutup; roti berlapis; roti
berlapis keju dan daging asap; roti bun; roti bun kukus dengan isian; roti dan roti bun; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar;
roti*; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sandwich burger daging sapi; sandwich gulung; sandwich hot dog; saus ikan;
saus madu mustard; saus mustard; wasabi siap saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:41:39
540   EtiketDID2022051972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOLEK BARU 1 NO. 22 BINAGRIYA RT 007 RW 012 KELURAHAN MEDONO
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

PUTRI NADIA HUSNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NADS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan
cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; 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; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; 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
perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; 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); Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar
udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; 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 kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; 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); deodoran untuk
perawatan tubuh; 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; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; 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]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; 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
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bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan 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 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 kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; 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; losion susu untuk perawatan
kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; 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; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; 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 tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; 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 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; 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; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda
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(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 untuk perawatan rambut; 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 dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; 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 bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit
anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat
dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; 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 pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-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 perawatan gigi; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum
pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan
peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; 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 diresapi dengan sediaan perawatan kulit; 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
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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

20/07/2022 16:46:49
540   EtiketJID2022051973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MT. Haryono, Bende, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
PT. MULTI ANUGERAH BERSINAR

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 :

: URBAN FIT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, hijau, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan

kebugaran fisik; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas,
instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub kesehatan yaitu memberikan instruksi dan
peralatan di bidang latihan fisik; Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pembinaan pribadi di bidang
olahraga, latihan, kesehatan dan kebugaran; Memberikan penilaian kebugaran dan skor kebugaran dan program latihan yang
dipersonalisasi berdasarkan penilaian dan skor tersebut; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan,
kesehatan dan kebugaran; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk artikel di bidang kebugaran; Penyediaan fasilitas klub olahraga; Penyediaan seminar kebugaran dan
kesehatan, seminar tari aerobik; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran fisik
virtual; instruksi senam; 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; kelas
kebugaran tinju dan kickboxing; klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan
olahraga atau latihan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; layanan dan konsultasi pelatihan
kebugaran pribadi; layanan gimnasium; layanan instruksi kebugaran fisik online; 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 pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan pribadi di
bidang kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; melakukan kelas kebugaran;
melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; memberikan informasi di bidang olahraga dan kebugaran jasmani;
memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; mengatur dan melakukan kelas kebugaran;
mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur kompetisi
olahraga; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga;
menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan
fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan
fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas
pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas senam; menyediakan kelas di bidang kebugaran
(fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); pelatihan kebugaran dengan angkat
barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan,
yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas olahraga;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam;
penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyewaan fasilitas olahraga; senam virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:56:20
540   EtiketDID2022051974

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DADAP RESIDENCE BLOK A-11 NO. 32, KEL. DADAP, KEC. KOSAMBI,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15211

SILVIA

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 :

: FURNIBEST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, BIRU , PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kayu; Bufet; Keperluan kantor [perabot]; Kursi  aluminium; Lemari-lemari dari logam; Pembuat perabot kayu;

Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Ranjang (Tempat Tidur); alas tidur
[tikar atau bantal]; bantal; bingkai foto; braket rak, bukan dari logam; cermin; cermin [perabot]; furnitur yang terbuat dari kayu
atau pengganti kayu; jemuran aluminium; kabinet; kait tirai mandi; kasur; kasur latex; kasur pegas; kontainer pengiriman
plastik; kursi [perabot]; kursi kantor; lemari [perabot]; lemari arsip; lemari besi; lemari indeks [furniture]; loker; mebel; meja;
meja rias [perabot]; papan kayu; 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; rak [perabot]; rak penyimpanan; sandaran
kepala [perabot]; sofa; tempat tidur; tirai (perabot); tirai jendela; troli [perabot]; wadah kemasan dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:57:14
540   EtiketDID2022051975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tegal Gede RT/RW: 03/01 Pasirsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
MUCHLASIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GASRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cobalt Blue, Princeton Orange, Tiffany Blue
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gas alam terkompresi; bahan bakar gas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 16:58:04
540   EtiketDID2022051976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan M. Praja, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara
Timur

PT PAKAN NUSA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIMERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan
hewan jadi; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan
makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Beras untuk pakan ternak;
Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Campuran pakan ternak; Es krim untuk hewan
peliharaan; Kedelai untuk pakan hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat
dimakan untuk hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; Lembutan pakan ternak untuk
menggemukkan; Lobak untuk pakan hewan; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan
Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan
peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak; Makanan ternak sintetis; Mout untuk pakan ternak; Pakan
ternak; Pelet (Makanan Ternak); Pur (Pakan Ternak); Rape cake (biji) untuk ternak; Sediaan untuk menggemukan hewan;
Silver carps (ikan), hidup; Sisa produk sereal untuk hewan konsumsi; Tepung Bahan Makanan Ternak; akar untuk pakan
hewan; algarovilla untuk pakan hewan; babi [ternak]; bahan makanan berbahan dasar sereal untuk hewan; bahan makanan
berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk anak anjing; bahan
makanan untuk anak sapi; bahan makanan untuk ayam; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk domba; bahan
makanan untuk hewan; bahan makanan untuk hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk hewan
yang mengandung ekstrak botani; bahan makanan untuk ikan; bahan makanan untuk kuda; bahan makanan untuk unggas;
benih untuk pakan hewan; bibit gandum untuk pakan hewan; biji burung; biji rami untuk konsumsi hewan; biji rami untuk pakan
hewan; biji-bijian untuk konsumsi hewan; biskuit anjing; biskuit hewan; biskuit kucing; bubur tepung untuk pakan hewan; dedak
padi untuk pakan hewan; ganggang untuk pakan hewan; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan;
garam mineral untuk ternak; garam untuk ternak; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; kacang dan
kacang disiapkan untuk pakan hewan; kapur untuk makanan hewan; kios pakan untuk hewan; konsentrat untuk pakan ternak;
kue jagung untuk ternak; kue kacang untuk hewan; kue residu kedelai dan sereal untuk konsumsi hewan; kunyah-kunyahan
untuk binatang; limbah penyulingan untuk konsumsi hewan; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam
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petelor bibit kecil; makanan bebek; makanan biji rami untuk konsumsi hewan; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan
burung; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk
hewan; makanan kepiting; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit tepung untuk ayam petelur dan bibit
kecil; makanan kucing, bisa dimakan; makanan kuda, bisa dimakan; makanan ternak; makanan udang (makanan ternak
udang); makanan untuk hewan; makanan untuk ikan akuarium; makanan untuk ikan mas; makanan untuk tikus;
memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan peliharaan organik yang
dapat dimakan untuk kuda; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan peliharaan; minuman untuk kucing; nutrisi (bahan
makanan) untuk ikan; oil cake (makanan untuk pakan hewan); pakan babi; pakan ikan; pakan untuk budidaya air; pakan untuk
ikan dan krustasea; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan; pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan
hewan; pengganti susu untuk hewan; ragi untuk pakan hewan; ransum ternak; rumput laut, tidak diolah, untuk konsumsi
manusia atau hewan; sediaan untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak; spirulina yang belum diolah untuk makanan
manusia atau pakan hewan; suplemen makanan untuk akuakultur.; susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-
anak anjing; susu bubuk untuk hewan; tepung ikan untuk konsumsi hewan; ternak [ternak]; tulang kunyah yang bisa dimakan
untuk anjing; tulang sotong untuk makanan hewan; tumbuk dedak untuk konsumsi hewan; udang air asin untuk digunakan
sebagai makanan ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:02:29
540   EtiketJID2022051978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ake Gufasa RT. 005, RW. 002, Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten
Halmahera Barat, Maluku Utara

PT. MITRA BERDAYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIMAU JIKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Tua, Krem, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel dan resor; Jasa resort; layanan penginapan resor; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan

yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; penyediaan informasi
sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:02:49
540   EtiketJID2022051979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Elang Laut Blok M3/03, Jl. Pantai Indah Selatan No. 29, Kel. Kamal Muara,
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT. RUANG ANDA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANDA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Layanan perawatan kesehatan; Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan

sulam garis mata; fisioterapi [terapi fisik]; implantasi rambut; jasa aromaterapi; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi
estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa perawatan muka; jasa salon kecantikan dan perawatan
kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik bedah plastik dan
kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi
kecantikan; layanan kosmetik; layanan manikur dan pedikur; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan
perawatan kecantikan; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah dan
tubuh; layanan pijat refleksi; layanan rumah sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon kecantikan; layanan
salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kuku; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon
seni menghias kuku (nail art shops); layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan terapi
kecantikan; menyediakan layanan kebugaran (wellness); penghapusan laser tato; penyediaan layanan sauna, salon
kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan hewan peliharaan; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser
kosmetik untuk pertumbuhan rambut; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; tato===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:03:41
540   EtiketJID2022051980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk

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 :

: FREJA CHIC + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan perumahan; jasa kontraktor properti; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa

pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan
pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya;
jasa teknik struktur (pembangunan); konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; layanan konsultasi, informasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat
[pengawasan konstruksi]; melayani, membersihkan dan memperbaiki peralatan kimia; membersihkan dan memperbaiki bulu;
memperbaiki kacamata dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; memperbaiki mainan atau boneka dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; memperbaiki pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil untuk digunakan kembali;
menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; menyediakan informasi termasuk online mengenai pembangunan gedung dan
jasa perbaikan dan pemasangan; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok;
pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan air; pembangunan pameran
dagang dan stan pameran; pembangunan pusat perbelanjaan; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan
perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti
(jasa pembangunan gedung); pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); penyediaan fasilitas
binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:06:57
540   EtiketDID2022051981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bratayudha 102 Kota Kulon, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Taufik Hidayat, Rinda Cintiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIBSY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PINK PEACH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk

serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman untuk kesehatan;
Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Ramuan
tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Serat untuk diet; Suplemen-suplemen serat makanan diet; kolagen yang dapat
dimakan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; serat makanan
untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; suplemen diet gandum; suplemen diet, suplemen
nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan obat berbasis kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:07:50
540   EtiketDID2022051982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hayam Wuruk No. 127-A-A (Jl. Blustru), Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 10129

PT MITRA JAYA MANDIRI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: radium
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplas besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Kain amplas dari pasir; amplas untuk mengasah pensil gambar; kain amplas;

kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:13:01
540   EtiketJID2022051984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Telok Gong RT. 002/RW. 013, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Arvin Herliyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLABI BOLA UBI KOPONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Booth penjualan minuman ringan serta

makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa stand penjualan
makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan makanan dan minuman secara
online; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko yang menjual
kue; iklan langsung; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan;
jasa penjualan makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk bahan
makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan
minuman; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan
bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko
makanan; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan
toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup;
layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online
yang menampilkan makanan penutup; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau
minuman; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:14:59
540   EtiketDID2022051985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6885 Elm Street, McLean, VA 22101, USA
Mars, Incorporated

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis Pasar; Layanan promosi dan publisitas; TOKO SERBA ADA; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan

konsultasi dan bantuan; informasi bisnis dan layanan penelitian; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan pemesanan online; layanan toko ritel dan toko grosir; pemasaran; penyebaran
materi iklan dan promosi===
===Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pendidikan; Menyediakan kegiatan budaya; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; menyediakan pelatihan; organisasi pelatihan; organisasi
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pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line===
===Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; bahan
makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk ikan; benih-benih; buah dan
sayuran segar; burung hidup; hewan hidup; ikan, hidup; sampah binatang; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing;
tulang sotong untuk makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:14:59
540   EtiketJID2022051986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg Sukasingkir No 3, RT.005/04 Pamoyanan, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat,
40173

IRWAN TIRTADHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOOTS COFFEE AND WAFFLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Kafetaria; Kedai kopi; Lounge

koktail; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); jasa katering; jasa restoran; kafe; kedai roti dan kue (bakeries);
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; pelayanan dalam menyediakan
makanan dan minuman; pemesanan akomodasi sementara; restoran swalayan; rumah makan; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:17:45
540   EtiketJID2022051987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33-34, Jl. KH Zainul Arifin, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140

PT MUSTIKA RAJA LAW

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mustika Raja Law Office
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mustika Raja Law Office adalah bagian dari nama Pemohon. Law Office = Kantor Hukum
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Kuning, dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa-jasa penyanggaan resolusi perselisihan dan litigasi; Konsultasi hukum dan

hubungan industrial; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam
Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Memberikan Solusi Hukum
mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang Hukum Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk tender; Pengumpulan,
manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa arbitrase;
jasa arbitrase yang berkaitan dengan hubungan industri; jasa dukungan litigasi; jasa dukungan litigasi yang dibantu komputer;
jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi dan perusahaan industri;
jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa konsultasi di bidang litigasi; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa litigasi; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa pemberian saran litigasi; jasa penasihat,
perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak terkait;
jasa penelitian hukum; jasa pengacara; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:18:36
540   EtiketJID2022051988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk
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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 :

: FREJA CHIC + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub untuk perjalanan; Layanan pembotolan minuman, yang berarti layanan pengisian minuman ke botol; Parkir mobil;

Penyewaan forklift; Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain; crating barang; distribusi energi listrik, gas, air, dan
pemanas distrik; distribusi gas; informasi pergudangan; layanan drainase; layanan parkir mobil; layanan pembotolan; layanan
pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan penyelamatan hewan peliharaan; layanan pergudangan; memberikan
informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; pengemasan barang;
pengemasan barang dagangan; pengemasan barang untuk transportasi; pengisian tunai mesin teller otomatis; penjemputan
dan pengiriman barang tekstil; penyediaan fasilitas parkir mobil; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyewaan
gudang; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan, pergudangan
diinginkan; penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir; penyewaan ruang gudang; penyewaan ruang parkir mobil;
penyewaan truk forklift; penyimpanan fisik dari data arsip yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data, dokumen,
foto digital, musik, gambar, video, dan permainan komputer yang disimpan secara elektronik; penyimpanan massal;
pergudangan; pergudangan barang; transportasi dan distribusi gas alam dan gas cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:28:41
540   EtiketDID2022051990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. WARUJAYA RT.001 RW.001 DESA WARUJAYA KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16330

HASAN AYATULLAH B. HABIB SAGGAF, PT. WALI BAJA BAROKAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WALI BAJA BAROKAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAJA PENGIKIS GORESAN PADA PINTU; Baja Datar; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja

Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Ringan; Baja Tulangan; Baja Tulangan
Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Baja lapis aluminium; Baja lapis seng; Baja lembaran dan
gulungan lapis seng; Baja pengikis goresan pada pintu; Baja ringan; Baja ringan seng; Batang baja; Bilah Baja Bulat;
Campuran baja; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow gypsum Baja lembaran dengan
lapisan seng dan almunium; Jaring Baja untuk bahan bangunan; Kerai gulung dari baja; Lembaran Logam/baja untuk Atap
Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan
almunium berwarna; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Panel baja lapis; Panel baja lapis warna; Panel baja lapis warna
bermotif; Panel komposit baja lapis; Pelapisan perisai dari baja; Pelat baja; Pintu logam dari baja; Pipa baja; Pipa kotak baja;
Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk Baja Tulangan Beton; Produk baja
lembaran dan gulungan canai dingin; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rangka atap baja ringan; Sekrup baja ringan;
Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Struktur pendukung plat lantai bangunan yang terbuat dari
baja dengan lapisan anti karat; TULANG KAWAT BAJA; Tombol dari baja; Waje (Baja); atap baja ringan; baja; baja berlapis;
baja beton; baja canai dingin gulungan; baja canai dingin lembaran; baja canai panas gulungan; baja canai panas pelat; baja
cor; baja dalam bentuk lembaran, pelat, foil dan gulungan; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; baja dicetak
kembali dan dibuat; baja ditempa; baja gulungan lapis seng; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja lonjoran; baja
paduan; baja profil; baja ringan seng; baja rolled; baja siku untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; baja slab; baja untuk
kaleng; balok besi atau baja; bangunan baja; batang baja; batang baja berongga; batang baja dingin-selesai; batang logam
untuk mematri dan pengelasan, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; baut baja mata; berlapis seng lembaran
baja; besi atau baja skrap; besi dan baja; bilah-bilah baja; bola baja; campuran baja; digulung dan dikupas atau tanah tabung
baja; drum baja, dijual kosong; frame baja untuk bangunan; hollow baja ringan; kanal c baja ringan; katup dari logam, selain
bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; kawat baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk
konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP);
lembaran baja vinil berlapis; lembaran logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; memo baja paduan; nok
baja ringan; paduan baja, tidak ditempa atau semi-tempa; panil-panil dari logam/besi/baja; pelat baja berpakaian dan
lembaran; pelat baja vinil berlapis; pelat dan lembaran baja; pelindung dan klem baja stainless; persimpangan dari logam
untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pilar dari logam/besi/baja untuk bangunan; pipa baja; pipa
baja dan tabung; pipa bercabang logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa logam, termasuk yang
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terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa-pipa baja; pra-dicat baja strip; prefabrikasi dari logam/besi/baja; rangka baja ringan
kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; rantai baja; rel baja; reng baja ringan; sekrup baja ringan; siku dari logam untuk
pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; silinder baja untuk gas terkompresi; stud baja untuk bahan
bangunan; talang baja ringan; tembaga rendah memo karbon-baja; tempa baja; tiang-tiang baja; tujuh kawat baja tanpa
lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:34:56
540   EtiketJID2022051991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Metland Cibitung Blok P.2 No 10 RT. 05 RW. 20 Kelurahan Telaga Murni
Kecamatan Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17530

Heri Yuliansya, S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Klinik Sukaraya Medika
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna Hijau melambangkan dunia medis dan kedokteran , warna merah melambangkan keberanian.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik medikal; jasa klinik; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan;

menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan
farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:42:05
540   EtiketJID2022051992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garbis No. 8 RT/RW. 003/006, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa
Timur

YOGA AGUNG AKASA MUDITA, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dekker KOFFIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT, KUNING TUA, KUNING MUDA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba;

Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Eceran dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan
makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan
melalui internet; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman
dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa
manajemen waralaba; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu
dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs web barang
dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan
minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain;
Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman
dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi;
Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa promosi dan pemasaran secara online
melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko penjual
Makanan dan Minuman secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan iklan,
pemasaran, dan promosi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial
atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk
minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan ritel;
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Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
promosi dan publisitas; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko
roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel online menu utama
kopi; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Manajemen/pengelolaan restoran makanan
dan minuman Jepang; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang
dan eksibisi; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; Penjualan makanan dan minuman secara online; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan dan minuman
khas jepang; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue;
Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi
bisnis; administrasi franchise (waralaba); administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran
dan layanan ritel orang lain; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan
distribusi dan pemasaran penjualan; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis
dalam pengoperasian restoran; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa distributor grosir
untuk anggur dan minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk untuk
teh dan kopi; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman berkarbonasi
[minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk
persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa iklan dan promosi; 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; jasa manajemen bisnis, yaitu,
pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung
apartemen untuk pihak lain; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk
bisnis lain]; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan
dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui
mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa
penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman
berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin
espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara
online; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol,
minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan
minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman
berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis,
air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit
squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa
waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar,
spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan
dengan administrasi dan manajemen bisnis; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi
grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula,
roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran
atau grosir untuk roti dan kue; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan grosir untuk bahan makanan;
layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk
minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak;
layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan
makanan; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen
pameran dagang; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman
restoran; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan
promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan
oleh toko roti; 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 minuman beralkohol; layanan ritel
untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk persiapan membuat
minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan;
layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan
dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
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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 persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan sediaan
untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; 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 minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk
membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan
toko grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan
persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis
dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran;
layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen
dan administrasi bisnis; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe,
kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; melakukan pameran dagang; melakukan, mengatur dan mengatur
pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan
produk makanan atau minuman; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan
melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur
pameran dagang; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan
bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi
dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
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; organisasi pameran dagang dan
eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pameran dagang; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk
tujuan bisnis; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan
restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk
tujuan promosi dan iklan komersial; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyelenggaraan pameran dan
pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan
presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; promosi
penjualan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan
konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; sponsor promosi pameran dagang; stan penjualan kue-kue; stan penjualan
makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; toko; toko grosir; toko roti; toko yang menjual botol-botol
minuman; toko yang menjual minuman; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah
tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-
mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat
dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan
teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-
aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah
dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi,
persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:48:17
540   EtiketJID2022051994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk
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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 :

: FREJA CHIC + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi;

Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran
dan latihan fisik; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; layanan bioskop; layanan country club;
layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan oleh taman
rekreasi dan hiburan; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran];
layanan klub malam; layanan klub olahraga; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan;
menyediakan fasilitas golf; menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas
kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas
rekreasi; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk tujuan
pendidikan; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan taman air; organisasi kompetisi
dan upacara penghargaan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan rekreasi klub,
fasilitas olahraga dan ruang senam; taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:48:50
540   EtiketJID2022051995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garbis No. 8 RT/RW. 003/006, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa
Timur

YOGA AGUNG AKASA MUDITA, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dekker KOFFIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT, KUNING TUA, KUNING MUDA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan sehat; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan
Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es
krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai
jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai
barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai teh; Kedai untuk
sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan
teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan kafe; Layanan katering untuk
menyediakan makanan pizza; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan
informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Spanyol; Layanan
restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan
dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan
Kudapan); Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran;
Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat
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makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran vegetarian; 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; Tempat yang meyediakan
minuman beralkohol (izakaya); bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-
restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan;
jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa
konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah; jasa
penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara;
jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh
restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe 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; 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 bartending; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan bistro; 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; 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 bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan
kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makan malam dan
restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan;
layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan
restoran turis; 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 sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan
anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan wine bar; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan
minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep
untuk minuman; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan layanan bar; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil;
menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; 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 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 para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan
kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan
makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pengaturan untuk
penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering
dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan
minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
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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 meja dapur untuk menyiapkan makanan
untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan unit
untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan
layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan
cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering;
restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung kopi; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 17:57:27
540   EtiketDID2022051996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jegon rt.003/002,pajang , laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Yuanita Komalasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBAK PUCI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen

herbal tradisional tanpa pengawet; minuman obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:02:37
540   EtiketJID2022051997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk

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 :

: FREJA CHIC + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa pemondokan kemah; Jasa

restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Layanan pengasuhan anak; Layanan perhotelan (hospitality); Lounge koktail; Mengatur dan
memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan akses
ke lounge VIP; jasa agen perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer,
jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan seluler; jasa konsultasi di bidang perhotelan; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan akomodasi hotel; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan
hotel dan motel; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan kafe dan kafetaria; layanan
lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan motel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan
penitipan anak anjing; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan rumah kos; lounge; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi
sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; naik untuk kuda; pemesanan hotel; penyewaan akomodasi sementara
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di vila dan bungalow; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam
penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan futon; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi,
konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja,
taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan;
penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk
resepsi pernikahan; persewaan karpet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; sewa dispenser air minum; sewa
tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:04:48
540   EtiketDID2022051998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl Daan Mogot km 14 no 1 rt 003 rw  012  Kelurahan Kalideres, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

PT Panca Jaya Setia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NanBei
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===.mesin absen; Aktuator elektro-mekanis akurasi tinggi; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara;

Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau
orang dan lingkungannya selama tidur; Alat pengembangan perangkat lunak game; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan
elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat perangkat
lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk
mengukur; 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; Aparatus dan instrumen telekomunikasi, yaitu
speaker dan mikrofon yang dijual sebagai fitur komponen komputer, perangkat elektronik digital bergerak dan dapat dipakai
untuk mengirim dan menerima panggilan telepon, pesan teks, surat elektronik, dan data digital lainnya, dan untuk digunakan
dalam menyediakan akses ke internet; Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus komunikasi jaringan yaitu
perangkat elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk mengirim dan menerima file teks data audio gambar dan video di
seluruh jaringan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi, ibadah dan amal (charity) bagi
warga Muslim; Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi mesin kasir online (Program
computer); Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan
perangkat mobile.; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan
korektif; Aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi; 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; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat
lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas
dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang
terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk streaming konten media melalui internet; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-
mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak secara
lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa,
berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk
telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam,
kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi
perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian
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dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan
Intelektual; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler
atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan
memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan
membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang
menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian;
Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan;
Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai untuk
peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan
pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Beacon perangkat nirkabel energi rendah; CD, CD-
ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC,
cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer;
Casing untuk komputer ponsel cerdas headphone headset dan perangkat game; Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum;
Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Dudukan untuk peralatan fotografi;
File gambar dan rekaman video yang dapat diunduh yang berisi pakaian, alas kaki, ikat pinggang, tutup kepala, tas, tas
olahraga, ransel, tas komputer dan casing telepon yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi, tas untuk membawa barang
elektronik, dompet, tas tangan, tas tangan kecil, dompet kecil, koper, tas kantor, aksesoris rambut, kacamata, perhiasan, jam
tangan, instrumen kronometrik, kain linen untuk rumah, karya seni, peralatan makan, karpet, furnitur, permainan dan mainan,
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); Filter untuk peralatan fotografi; Gelang lengan khusus
diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu, untuk smartphones; Instrumen dan peralatan navigasi elektronik; Jam
tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar
yang menampilkan, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi; Kabel HDTV; Kabel daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi
audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kamera dengan
perangkat lunak penditeksi; Kartu SIM; Kartu SIM (Subscriber Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet
of things (IOT); Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kasing pengisi daya nirkabel untuk
digunakan dengan komputer komputer tablet perangkat seluler dan telepon seluler; Kendali jarak jauh untuk peralatan
komunikasi audio dan video; 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;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang
dapat diunduh (SDK); Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk
komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; 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; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu,
untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Kotak yang
dilengkapi dengan peralatan pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; LCD untuk peralatan telekomunikasi
dan elektronik; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik
pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia
melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Media elektronik bukan musik yang
direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mesin Alarm
untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen
pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen
pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan
instrument pengukuran atau pengujian; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan
pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk
memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel
Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan
untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mikroprosesor; Mistar bujur sangkar untuk
mengukur; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Nada dering, grafik, dan musik
yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan
untuk mengoperasikan kamera; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat
PDA; Peluit isyarat; Pemutar / perekam MP3 dan perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar MP3; Pengendali jarak
jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak;
Penggandeng [peralatan pengolah data]; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Pengisi daya eksternal untuk digunakan dengan komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler;
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Pengisi daya untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat
elektronik; Pengisian adalah singkatan dari perangkat elektronik seluler; Penutup pelindung dan kasing untuk perangkat
elektronik seluler; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam
dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga
tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak
Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur;
Peralatan dan instrumen komunikasi elektronik yaitu perangkat elektronik digital bergerak dan dapat dikenakan untuk
mengirim dan menerima file teks data audio gambar dan video; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi
elektronik; Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya
listrik; Peralatan dan instrumen untuk menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi,
penyiaran, penerimaan, penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan dan perlengkapan  untuk
penelitian ilmiah dalam laboratorium  di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan
dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah di laboratorium,  yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi
pathogen untuk laboratorium atau keperluan penelitian di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam
nukleat; 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 elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu; Peralatan
elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat
elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali jarak jauh untuk perangkat
keras komputer dan jam tangan pintar yang dapat dipakai; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan
keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan komunikasi
gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan
pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan,
keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor,
kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk
konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik dan
elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri;
Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan pemantauan;
Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan pemprosesan  data
di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan
penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan
mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan pengisi daya baterai;
Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur
kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan
penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk
merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi, mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej
dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer
(pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan
dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Peralatan
telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio;
Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi
data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan untuk memproduksi, melakukan,
mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik,
yaitu
 Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk merekam,
mentransmisikan atau mereproduksi suara; Peralatan untuk pengiriman data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk
penelitian genetika dan keperluan  ilmiah; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang
diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi
interaktif; Peralatan-peralatan jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium;
Peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-
peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat
mengunggah, mengunduh, mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi
Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten
personal dalam suatu system lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk merekam; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat
atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan
waktu untuk display; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan
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merekam atau menampilkan jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat
dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas
istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau
menampilkan langkah berjalan atau berlari; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam, atau menampilkan tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya
optik gelombang waveguide terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan
dalam mentransmisikan data dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital portabel
genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mengirim memanipulasi meninjau dan menerima teks data dan file digital;
Perangkat elektronik digital portabel genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau
dan menerima teks data dan file digital; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke
internet, untuk mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat
elektronik multifungsi untuk menampilkan, mengukur dan mengunggah informasi ke Internet termasuk waktu, tanggal, detak
jantung dan tubuh penentuan posisi global, arah, jarak, ketinggian, kecepatan, langkah yang diambil, kalori yang terbakar,
informasi navigasi, informasi cuaca, suhu, kecepatan angin dan deklinasi detak jantung dan tubuh, ketinggian dan kecepatan;
Perangkat elektronik multifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah ke Internet informasi termasuk waktu,
tanggal, detak jantung, penentuan posisi global, arah, jarak, ketinggian, kecepatan, langkah yang diambil, kalori yang terbakar,
informasi navigasi, perubahan detak jantung, tingkat aktivitas, jam tidur, kualitas tidur dan alarm bangun senyap; Perangkat
elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik pribadi
yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi; Perangkat
elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe
dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat elektronik yang dapat
dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang, dan gelang tangan yang terdiri dari perangkat lunak yang mengomunikasikan data ke
asisten digital pribadi, ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan komputer lain serta jaringan
komunikasi elektronik; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat ilmiah; Perangkat ilmiah
untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat informasi
dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat keras USB; Perangkat keras augmented reality
yaitu headset kacamata dan pengontrol untuk terlibat dalam pengalaman augmented reality dan bermain game augmented
reality; Perangkat keras dan perangkat  lunak komputer untuk digunakan  di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,
dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat  lunak komputer untuk menganalisis  data sekuensing di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menganalisis data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,
dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan
pengawasan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan
pembayaran; Perangkat keras dan perangkat lunak untuk melihat gambar virtual dalam menciptakan realitas virtual
augmented dan campuran; Perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendeteksi objek gerakan dan perintah pengguna;
Perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengoperasikan perangkat sensor; Perangkat keras komputer (sistem komputer);
Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh
dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer
area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan
kamera digital; Perangkat keras komputer dan perangkat periferal komputer; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer realitas campuran; Perangkat keras komputer untuk
digunakan dalam mengambil elektrokardiogram; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras
komputer untuk digunakan dalam menyediakan komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras
komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat keras komputer untuk komputasi
latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat
keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat
keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat keras komputer, komputer
tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras realitas virtual
yaitu headset kacamata dan pengontrol untuk terlibat dalam pengalaman realitas virtual dan bermain game realitas virtual;
Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk pemrosesan
dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data  untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat keras yang
menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat komunikasi
nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai dalam
bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-
talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat layar tampilan yang dipasang di kepala dan
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bagian komponennya yaitu kartu tampilan video; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang dan sinyal tidak
seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web,
interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi
komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat nirkabel genggam yaitu perangkat lunak untuk mengontrol mengintegrasikan mengoperasikan
menghubungkan dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara yaitu perangkat elektronik konsumen cerdas yang
terhubung ke awan dan dikendalikan suara dan perangkat asisten pribadi elektronik; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
smartphone dan perangkat seluler di bidang kebugaran dan olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi pembinaan
latihan dan penilaian kebugaran; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk kacamata pintar sistem
tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di kepala untuk menghasilkan dan menampilkan realitas standar augmented
reality konten realitas campuran; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer,
pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh untuk ponsel telepon pintar komputer tablet kacamata pintar kacamata video digital perangkat elektronik digital yang
dapat dikenakan yaitu kacamata kacamata dan headset display yang dipasang di kepala sistem tampilan dekat mata jaringan
komunikasi layanan komputasi awan dan sistem komputer untuk berkomunikasi antara perangkat jaringan dan layanan;
Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif
penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat
lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu
akun; Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk
komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi
untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi untuk smartphone untuk
digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak
aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat
lunak asisten pribadi; Perangkat lunak asisten sosial; Perangkat lunak asisten virtual yang dapat melakukan tugas atau
layanan atas nama pengguna yang diaktifkan oleh input pengguna kesadaran lokasi dan informasi online; Perangkat lunak
augmented reality untuk hiburan interaktif dan game augmented reality; Perangkat lunak augmented reality yang dapat
diunduh; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak buku besar terdistribusi; Perangkat lunak
cloud; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak
untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat
lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan
memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan
pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak
computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler
dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support
teknis secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan
advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat,
peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan
jaringan.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi
untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara,
kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk
transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak
untuk mengatur pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler untuk
layanan telekomunikasi untuk menyediakan transmisi suara data video dan konten media melalui internet dan web di seluruh
dunia untuk komputer atau perangkat elektronik konsumen portabel lainnya; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak
untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat
lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; 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 sehubungan dengan pengujian penyakit menular;
Perangkat lunak dan firmware untuk driver video dan pemrosesan video disediakan sebagai pembaruan untuk atau dalam
kombinasi dengan perangkat layar tampilan yang dipasang di kepala; Perangkat lunak dan firmware untuk menampilkan
permainan video dan media elektronik pada perangkat layar tampilan yang disediakan sebagai pembaruan untuk atau dalam
kombinasi dengan perangkat layar tampilan yang dipasang di kepala; Perangkat lunak dan firmware untuk program sistem
operasi; Perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital dompet mata uang virtual
dompet aset digital dompet token kripto dan dompet utilitas; Perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi seluler yang
menyediakan pasar virtual; Perangkat lunak e-commerce; Perangkat lunak e-niaga untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui komputer global dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak firmware dan
perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual suara audio gerakan mata dan isyarat; Perangkat
lunak hiburan; Perangkat lunak interaktif yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia
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maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak kecerdasan
buatan yaitu perangkat lunak pembelajaran mesin perangkat lunak persepsi visual perangkat lunak pengenalan ucapan atau
bahasa perangkat lunak pengambilan keputusan perangkat lunak terjemahan perangkat lunak pengenalan sentuhan
perangkat lunak kueri percakapan perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang dapat dijalankan
mesin dan asisten digital perangkat lunak; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari
data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan;
Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat lunak komputer dalam bentuk
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer dalam bentuk
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk
melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia
lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh,
mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file
audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dalam sifat mesin kueri; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi
pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi;
Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan,
investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat
lunak komputer pengenalan suara; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat lunak komputer berbagi
media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak jauh; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam streaming konten
audio visual; 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 keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang
mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat
lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel
untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak
komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk manajemen
jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan
(input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk mata uang virtual; Perangkat lunak
komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit
template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk
fisik; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memonitor, memproses,
menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara
elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk
mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk
mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak
komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard;
Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik,
gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk
melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan
audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk
pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan
gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh,
yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak
komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada
perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku
pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan
penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko
keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan
solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan
perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data,
pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer
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untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data;
Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat
untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk tag pintar; Perangkat lunak
komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan,
mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan
algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler
(mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam administrasi penggajian; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen bisnis dan akuntansi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen
sumber daya manusia (HCM); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pembukuan karyawan;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pemrosesan penggajian; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan dalam penjadwalan dan ketidakhadiran karyawan manajemen; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam persewaan karyawan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam persiapan penggajian; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
tunjangan karyawan dan administrasi rencana pensiun; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
sebagai dompet digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper,
untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat  data di internet; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan
polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengelola transaksi aset kripto menggunakan teknologi blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengelola transaksi mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran
dan streaming sesi konten media digital; 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 dapat diunduh yang memungkinkan
komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak
komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang
mengetahui lokasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk mencari
menentukan dan berbagi lokasi; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak
komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan
dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen
untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari:
pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator
udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air
limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen
saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan
memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak 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 komputer, yakni perangkat lunak
sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak
komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara audio video dan
data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak mainan
video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input)
data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak mesin pencari; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan
gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal
kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak
pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pemrosesan pembayaran elektronik; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk
memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan;
Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak pengolahan data; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara perangkat lunak konversi ucapan ke teks; Perangkat lunak permainan;
Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan Blockchain; Perangkat
lunak permainan elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk permainan video permainan komputer permainan multimedia
interaktif dan permainan realitas virtual augmented dan campuran; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan
pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer
yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan
video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam
satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang
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telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak realitas campuran
bagi pengguna untuk mengalami visualisasi manipulasi dan perendaman realitas campuran; Perangkat lunak realitas
campuran untuk hiburan interaktif; Perangkat lunak realitas campuran untuk menavigasi lingkungan realitas campuran;
Perangkat lunak realitas campuran untuk mengoperasikan headset realitas campuran; Perangkat lunak realitas campuran
untuk pelacakan objek kontrol gerak dan visualisasi konten; Perangkat lunak realitas campuran yang dapat diunduh;
Perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif dan permainan realitas virtual; Perangkat lunak realitas virtual yang
dapat diunduh; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi
kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk
POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk berkomunikasi
dengan jaringan area lokal nirkabel teknologi nirkabel dan protokol komunikasi lainnya antara sistem tampilan mata dekat dan
perangkat jaringan yaitu ponsel ponsel pintar komputer tablet dan sistem komputer lainnya; Perangkat lunak untuk
berpartisipasi dan memberikan suara dalam organisasi otonom yang terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk digunakan
dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta
merekam dan mengedit video; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang
berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API); Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak;
Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi;
Perangkat lunak untuk jajak pendapat; Perangkat lunak untuk jejaring sosial; Perangkat lunak untuk jejaring sosial dan
membuat serta berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak
untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk keuangan terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat
lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi
media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk kontrak pintar; Perangkat lunak untuk manajemen dan tata kelola
organisasi otonom yang terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk melacak gerakan memvisualisasikan memanipulasi melihat
dan menampilkan pengalaman realitas virtual yang diperbesar campuran dan virtual; Perangkat lunak untuk memantau dan
mengoptimalkan pengilangan dan operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memantau, menganalisis,
mengendalikan dan menjalankan operasi jaringan fisik; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak
untuk membangun antarmuka pengguna; Perangkat lunak untuk membuat NFT; Perangkat lunak untuk membuat berbagi
menyebarluaskan dan memposting iklan; Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; Perangkat lunak
untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source mata uang virtual cryptocurrency aset digital token digital
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; Perangkat lunak untuk membuat mengedit mengunggah mengunduh
mengakses melihat memposting menampilkan menandai blogging streaming menautkan membuat anotasi menunjukkan
sentimen tentang mengomentari berinteraksi dengan menyematkan dan berbagi atau dengan cara lain menyediakan media
elektronik gambar video audio konten audio-visual data dan informasi melalui internet dan jaringan komunikasi; Perangkat
lunak untuk membuat mengedit mengunggah mengunduh mengakses melihat memposting menampilkan menandai blogging
streaming menautkan membuat anotasi menunjukkan sentimen tentang mengomentari menyematkan mentransmisikan dan
berbagi atau dengan cara lain menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi;
Perangkat lunak untuk membuat menulis mendistribusikan mengunduh mentransmisikan menerima memutar mengedit
mengekstraksi menyandikan mendekode menampilkan menyimpan dan mengatur teks data grafik gambar audio video dan
konten multimedia publikasi elektronik dan elektronik permainan; Perangkat lunak untuk memfasilitasi pembelajaran mesin;
Perangkat lunak untuk memformat dan mengubah konten teks karya visual karya audio karya audiovisual karya sastra data
file dokumen dan karya elektronik ke dalam format yang kompatibel dengan perangkat elektronik portabel dan komputer;
Perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak untuk
memproses gambar grafik audio video dan teks; Perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks;
Perangkat lunak untuk memproses mereproduksi menyinkronkan merekam mengatur mengunduh mengunggah
mentransmisikan streaming menerima memutar dan melihat file teks multimedia dan data; Perangkat lunak untuk memproses
transaksi elektronik; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi e-niaga melalui internet dan
jaringan komunikasi; 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 untuk memungkinkan pengguna mengalami realitas virtual dan
visualisasi manipulasi dan imersi realitas yang diperbesar; Perangkat lunak untuk memungkinkan perangkat elektronik berbagi
data dan berkomunikasi satu sama lain; Perangkat lunak untuk memungkinkan transmisi gambar, audio, audio visual dan
konten video dan data; Perangkat lunak untuk menavigasi realitas virtual dan lingkungan augmented reality; Perangkat lunak
untuk mencari menemukan menyusun mengindeks menghubungkan menavigasi memperoleh mengunduh menerima
menyandikan mendekode memutar menyimpan dan mengatur teks data gambar grafik audio dan video pada jaringan
komputer global; Perangkat lunak untuk mencari panduan eksplorasi hiburan televisi; Perangkat lunak untuk mencari,
mengatur dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten dan
untuk berlangganan konten; Perangkat lunak untuk mengakses memantau mencari menampilkan membaca
merekomendasikan berbagi mengatur dan membuat anotasi berita olahraga cuaca komentar dan informasi lainnya konten dari
majalah blog dan situs web serta teks data grafik gambar lainnya audio video dan konten multimedia; Perangkat lunak untuk
mengakses menjelajah dan mencari database online audio video dan konten multimedia game dan aplikasi perangkat lunak
dan pasar aplikasi perangkat lunak; Perangkat lunak untuk mengatur mencari dan mengelola acara; Perangkat lunak untuk
mengembangkan aplikasi terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk menghasilkan gambar yang akan ditampilkan dalam sistem
tampilan mata dekat; Perangkat lunak untuk mengoperasikan mengonfigurasi dan mengelola headset dan pengontrol realitas
virtual; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk mengumpulkan mengelola,
mengatur, memodifikasi, mentransmisikan, menyinkronkan, dan menyimpan data dan informasi; Perangkat lunak untuk
meningkatkan akses seluler ke internet melalui komputer komputer seluler dan perangkat komunikasi seluler; Perangkat lunak
untuk mentransmisikan berbagi menerima mengunduh menampilkan berinteraksi dengan dan mentransfer konten teks karya
visual karya audio karya audiovisual karya sastra data file dokumen dan karya elektronik; Perangkat lunak untuk menyediakan
peta elektronik; Perangkat lunak untuk merekam mengelola melacak dan mentransfer kepentingan kepemilikan dalam
organisasi otonom yang terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan
belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak untuk merencanakan aktivitas dengan
pengguna lain membuat rekomendasi; Perangkat lunak untuk pemrograman televisi (TV) interaktif yang dipersonalisasi dan
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untuk digunakan dalam menampilkan dan memanipulasi media visual gambar grafik teks foto ilustrasi animasi digital klip video
rekaman film dan data audio; Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau
video.; Perangkat lunak untuk penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk pengembangan game; Perangkat lunak
untuk pengenalan gerakan pelacakan objek kontrol gerakan dan visualisasi konten; Perangkat lunak untuk pengenalan suara
untuk digunakan sehubungan dengan transmisi suara dan data; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat
lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk peringatan pesan email dan
pengingat dan untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau dan menerima teks data audio gambar dan
file digital dan layar tampilan; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk
kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan
kecerdasan.; Perangkat lunak untuk ponsel pintar dan sistem komputer lain untuk menerima data dari sistem tampilan dekat
mata; Perangkat lunak untuk ponsel pintar dan sistem komputer lainnya untuk menghasilkan data gambar dan audio untuk
ditampilkan dalam sistem tampilan mata dekat dan untuk mentransmisikan data gambar audio tersebut ke sistem tampilan
mata dekat; Perangkat lunak untuk sinkronisasi data antara stasiun atau perangkat jarak jauh dan stasiun atau perangkat
tetap atau jarak jauh; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan
komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler;
Perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia, konten audio-visual, konten video, serta teks dan data terkait;
Perangkat lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi;
Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan
diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, 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 dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam
bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris
berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membelanjakan dan memperdagangkan token yang tidak
dapat dipertukarkan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat,
urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan
lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk menerima dan mengakses aset digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses
token digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses token yang tidak dapat dipertukarkan;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat
serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengontrol peralatan
dan aplikasi audio.; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pembelanjaan dan perdagangan token digital; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.;
Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat
elektronik internet of things (iot); Perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol informasi yang dikontrol suara dan
perangkat asisten pribadi yang berdiri sendiri; Perangkat lunak yang memungkinkan individu grup perusahaan dan merek
untuk membuat dan mempertahankan kehadiran online dan berinteraksi dengan komunitas online untuk tujuan pemasaran;
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dan mentransfer dana; Perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna online melakukan pembayaran dan mentransfer dana di berbagai situs web dan aplikasi seluler;
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pertanyaan dengan opsi jawaban; Perangkat lunak yang
menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada
pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.;
Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di
sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang
menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak, realitas virtual augmented dan
campuran untuk digunakan dalam memungkinkan komputer, konsol video game yang digenggam, komputer tablet, perangkat
seluler dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas, virtual augmented dan campuran; Perangkat navigasi
Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel  untuk pertukaran data; Perangkat pelacakan dan lokasi Global
Positioning System [GPS]; Perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan indikator yang menyala dan berubah
warna berdasarkan tingkat aktivitas kumulatif pemakainya; Perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan
mikroprosesor tampilan digital dan akselerometer untuk mendeteksi menyimpan melaporkan memantau mengunggah dan
mengunduh data olahraga pelatihan kebugaran dan aktivitas ke internet dan komunikasi dengan konsol game dan komputer
pribadi mengenai waktu kecepatan kecepatan langkah yang diambil keterampilan atletik kalori yang terbakar detak jantung
dan tubuh penentuan posisi global arah jarak ketinggian informasi navigasi dan cuaca; Perangkat pendengar nirkabel;
Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat
penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat
pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS); Perangkat pintar yang dapat dipakai;
Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat semikonduktor; Perangkat sistem pemosisian global (GPS); Perangkat
speaker atau audio; Perangkat tampilan video pribadi dalam sifat tampilan yang dapat dikenakan untuk melihat konten digital
termasuk realitas virtual realitas tertambah dan konten realitas campuran; Perangkat telekomunikasi, yaitu satelit-satelit,
gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk mendapatkan informasi lingkungan (yaitu:
jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor;
Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat-
perangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran
dan  unduhan aplikasi perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk
perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat–perangkat kontrol listrik
untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci
dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses,
mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
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kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Periferal untuk perangkat seluler yaitu pedometer dan altimeter; Perisai pelindung
yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Piranti lunak komputer untuk
mengamankan perangkat seluler; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri
pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan,
node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan
sensor; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat
jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router
jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk
kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor,
modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan;
Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan
emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi
penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang
diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat
lunak); Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer
dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset
Kekayaan Intelektual; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program dan perangkat
lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang
memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak
yang bisa diunduh); Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program perangkat lunak algoritma untuk
mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan
pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program perangkat lunak untuk video game; Program
perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan komputer
untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan untuk mesin permainan video
di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik
dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Pustaka perangkat lunak
untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan
algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf dalam; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak;
Sensor untuk penggunaan ilmiah yang akan dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia perangkat
elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi dan meninjau file teks
data audio gambar dan video; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Simulator pelatihan
kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sistem alat pemadam api secara otomatis
untuk perlindungan dari api; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem konferensi video
dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari
perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor,
kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem
pencetakan; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pengontrol tenaga listrik untuk
digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk
unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.; 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]; Stasiun dok dan
adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang
menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins)
komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan  melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon
genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tag yang dapat dibaca
mesin; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke
perangkat elektronik lainnya; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; USB drive perangkat
keras (Universal serial bus hardware drives); Unit  onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi
telekomunikasi; adapter jaringan komputer; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; akselerator partikel [mesin];
aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone; alarm asap; alas mouse; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan
medis; alat baca [peralatan pengolah data]; alat dan instrumen pensinyalan; alat elektronik dan perangkat lunak komputer
yang mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi
pemantauan, kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh radio untuk
memulai mesin mobil; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk
tujuan medis; 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 pemantauan
untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembersih
kepala magnetik; alat pendeteksi ranjau; alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer;
alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengukur kecepatan; alat
pengukur kecepatan [fotografi]; alat penulis sandi magnetik; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras memori
komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat penyimpanan perangkat
keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola
data di antara beberapa perangkat di suatu jaringan; alat stereoskopik; alat telegraf manual; alat ukur tinggi badan; alat untuk
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memantau dan merekam kinerja mesin; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; amplifier stereo; analisa kuantum
resonansi magnetik; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; antarmuka pengguna
(perangkat lunak), yaitu, layar sentuh untuk kolaborasi ruang rapat jarak jauh dan tatap muka; antarmuka pengguna untuk
komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol,
stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; 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; antena microwave; antena sinyal radio; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel;
antena untuk peralatan radio; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk
menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan
dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aparatus frekuensi tinggi; aparatus pengatur panas; aparatus sinyal
kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau gambar, peralatan
pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi
perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh];
aplikasi perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan
penyeimbangan karbon; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer,
yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk
layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan
kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk
memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan
pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh
resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak
untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan
sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia
layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan
sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui
fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan
restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer
pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak
yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi
tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan
permainan komputer; aplikasi 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 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
ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan perangkat seluler; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik;
bahan dan perangkat semikonduktor, yaitu, system daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; baju zirah; ballast
listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan hidung sunglass; bantalan lutut
untuk pekerja; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; bevel geser; bingkai kacamata berlensa; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; cadangan
peralatan catu daya listrik selain generator; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case khusus
dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk perangkat penyimpanan musik; catu daya listrik portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cermin untuk
memeriksa pekerjaan; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; chatbot [perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan
menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; chip silikon; chips komputer dan CPU RISC-V
(arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi);
cincin pintar; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; compact disk
yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan
kendaraan; countertops laboratorium; daun jendela [fotografi]; daun jendela untuk kamera; detektor gerak; detektor panas;
detektor radon; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma untuk peralatan ilmiah; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan
bermotor; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; driver perangkat
lunak; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop;
dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer;
ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer,
direkam]; engsel untuk bingkai kacamata; equalizers [peralatan audio]; film slide, terbuka; filter untuk perangkat optik; flare
jalan raya, tidak meledak atau kembang api; frame monitor komputer; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke
perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gelang pintar yang terdiri dari
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perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar; generator frekuensi tinggi
selain untuk penggunaan medis; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator sinyal; groupware
komputer; gulungan [fotografi]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan untuk
kamera; handset telekomunikasi seluler; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; headphone; headphone
dengan radio built-in; headphone stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset untuk game realitas
virtual; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm
skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; hologram
yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; indikator kecepatan;
indikator kemiringan; instrumen dan mesin uji material; instrumen pengujian material; jam mesin meter; jam tangan pintar; jam
tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; 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; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel listrik
berisolasi mineral; kabel magnet; kabel mikrofon; kabel modem; kabel relay radio; kacamata hitam untuk binatang; kacamata
hitam untuk hewan peliharaan; kacamata olahraga; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar;
kacamata salju; kacamata ski; kaliper geser; kamera helm; kamera yang diaktifkan gerak; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid
toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu [RAM] memori akses
acak; kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya yang
dikodekan secara magnetis; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang dikodekan
secara magnetis; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan
komputer; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori untuk mesin
video game; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu plug-in komputer; kartu telepon magnetik; kartu untuk
tukar menukar (yang dapat dibaca oleh mesin yang disandikan); kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data;
kaset game komputer; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset
pembersih kepala untuk perekam video; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing disesuaikan untuk peralatan
fotografi; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi
satelit; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi seluler; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kendali
jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran];
kerucut keamanan jalan raya; keyboard komputer; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat
keras]; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik untuk
survei; 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; komponen elektronik untuk mesin judi; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi;
komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten
multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data
informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel;
komputer super; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer
untuk aplikasi kecerdasan buatan; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet
dan perangkat nirkabel; kondensor mikroskop; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi;
kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; kotak geser [alat ukur];
kotak peralatan pemadan api; kotak untuk peralatan fotografi; kunci magnetik; label dengan chip identifikasi frekuensi radio
[RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; lampu
indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lampu mikroskop; lampu sinyal;
layar gambar bergerak; layar radiologi untuk keperluan industri; lensa makro untuk kamera; lensa pembesar; lensa untuk
peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk peralatan fotografi; lentera sinyal; lonceng [perangkat peringatan]; lonceng sinyal;
magnet; magnet untuk keperluan industri; manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer tekanan tinggi;
mask aligners; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; 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; media data magnetik; media digital yang dapat
diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; media yang direkam dan
dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; mekanisme
elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mesin
penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat televisi; membran akustik yang digunakan
dalam peralatan perekaman atau reproduksi suara; menambahkan mesin; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai
pelampung; mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan;
mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mesin anjungan tunai mandiri, otomat uang; mesin
antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan instrumen pengontrol otomatis
oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan; mesin dan instrumen pengujian
kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan dan tekanan atmosfir; mesin dan
instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya;
mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan radar untuk
cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas udara; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin
dan peralatan telekomunikasi yang dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan
baterai surya; mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk
merekam operasi keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer];
mesin faks; mesin faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin
fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan
penyortiran uang; mesin hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung,
peralatan pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan
uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca
sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan
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mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara;
mesin penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung
koin; mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin
pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir
koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan
untuk keperluan medis; mesin sortasi dan penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin
transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji
material; mesin uji plastik; mesin uji semen; mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk
mengembangkan film sinematografi; mesin yang dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang
berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); meter daya frekuensi radio; meter
kecepatan; meter kelembaban; meter millivolt; meter pemanas; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon
untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan
Internet of things (IoT); mikroskop; mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikrotom; mirror [optik]; mixer daya
[peralatan audio]; modem; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modulator frekuensi radio; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; 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; monitor, sensor, dan alat
pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monopod untuk kamera; motherboard;
motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer;
mouse [periferal komputer]; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan
musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; overdubber, yaitu,
alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; pager radio; paket
garis besar transistor dengan perangkat pemasangan permukaan terintegrasi; paket perangkat lunak komputer; paket
perangkat lunak terintegrasi; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; pasang pengukur; pelampung sinyal; pelindung dan
penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung gelombang; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi
yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk perangkat seluler; peluit olahraga;
pemancar dan penerima radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik
darurat; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca kartu pintar; pembaca
lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca strip magnetik; 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; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan
dan peralatan olahraga; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data yang
dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemegang
dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemisah berkas gambar [perangkat
lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah; penanda hemline; pencari jangkauan; pencari
jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kedalaman laut; penerima data seluler; penerima frekuensi radio;
penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur panas; pengekangan keselamatan menjadi peralatan perlindungan jatuh
untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin
udara; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik,
dan mekanik lainnya dari jarak jauh; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan peredam suara,
penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; pengisi daya listrik; pengisi daya
untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisian daya dan perangkat manajemen daya
untuk perangkat elektronik seluler; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan
optikal; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi
perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; penguasa yang membesar; penguji alarm asap; penguji
speedometer; pengukur cincin induk; pengukur hujan; pengukur regangan; penguncian listrik dan perangkat pengaman;
penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga;
penutup untuk perangkat elektronik; penutup untuk perangkat penyimpanan musik; penutup vinil yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; 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; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; peralatan antar komunikasi; peralatan audio; peralatan audio dan video untuk kendaraan;
peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada kendaraan;
peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen
audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah; peralatan dan
instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan instrumen
fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia; peralatan dan
instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium fisika dan
kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan
penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan
peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima siaran satelit;
peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan
instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan instrumen untuk
autentikasi dan identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan
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prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan fisika; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat
terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk mengontrol data berhubungan dengan
identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan
dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data atau
gambar; peralatan dan instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan
penganalisa tanah; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa;
peralatan dan perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan
(switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan
perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data
mobile; peralatan diagnosa, bukan untuk pengobatan; 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]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things
(IoT); peralatan display untuk kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan
elektronik; peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektrolisis untuk mengukur kualitas
kandungan mineral air; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan elektronik untuk kendali
jarak jauh sinyal; peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan
elektronik untuk menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama
berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan
solusi injeksi; peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel,
penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu
headphone dan speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis,
bukan untuk tujuan medis; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya;
peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan heliografi; peralatan ilmiah; peralatan
ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan interferensi anti-radio (elektronik); peralatan
interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan
karaoke; peralatan keamanan untuk  memancarkan sinyal video; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk
memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk
menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal video; peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem
kemudi kendaraan; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor
tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran
dan tali helm; peralatan komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data;
peralatan komunikasi optik; peralatan komunikasi radio point-to-point; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk
stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio untuk penerbangan; peralatan komunikasi
yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas udara; peralatan kontrol listrik dan
elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk
digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan kontrol untuk
peralatan dan instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; 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 melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan monitoring listrik; peralatan
navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk
membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang
elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili;
peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca
elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan
pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau
penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data
elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan
penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran audio-
visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk keperluan medis; peralatan
pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengendalikan operasi perangkat
elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR]; peralatan pengenalan suara dan
perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; peralatan
penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan
pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengisi
daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengisian daya untuk peralatan yang dapat diisi ulang; peralatan
pengolah kata; peralatan pengolahan data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian
elektronik; peralatan pengujian listrik; peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan
pengukur jarak; peralatan pengukur tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan
pengendalian yang digunakan di lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan
penyerap untuk pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan
penyimpan data; peralatan penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan peralihan
telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan periferal
komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian dan api;
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peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan portabel untuk
menerima transmisi satelit; peralatan proyeksi; peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio
jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara;
peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri;
peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara;
peralatan reproduksi video; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan selam air;
peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi; peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan
sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suara elektonik; peralatan suplai daya bebas gangguan;
peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi
informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi digital;
peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan
telekomunikasi stasiun tanah; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan
analog; peralatan telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang
menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak jauh; peralatan telemetri
pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler; peralatan
telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi; peralatan terminal telepon;
peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik; peralatan transmisi sinyal;
peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan
untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat; peralatan untuk memeriksa stempel
surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk,
SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; peralatan
untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji kualitasnya dan operasinya yang benar;
peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran air; peralatan untuk mengukur dan
mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam data komputer; peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan
gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara, gambar, atau data; peralatan untuk
merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau
gambar; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya;
peralatan untuk transmisi via satelit; peralatan video; peralatan video konferensi; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak
komputer  untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan area lokal nirkabel saku;
perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; 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 berbagi kabel-nirkabel; 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 dan peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu,  telepon selular,
tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk
identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan
akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital
lainnya; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke
internet; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar
(smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik dijital yang dapat
dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik pribadi; perangkat
elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk membaca emisi mesin; perangkat elektronik
untuk mencari dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat elektronik
untuk mendeteksi inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang
(bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi
(PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik
lainnya; perangkat elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan
data digital; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat
encoding dan decoding; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras akses server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis
data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk meninjau dan
merekomendasikan lagu, album, artis, daftar putar, dan daftar lagu; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputasi berkinerja tinggi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk kolaborasi
ruang pertemuan jarak jauh dan tatap muka; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan video; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur
dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
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mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
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 keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan
perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke
komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk perutean dan
perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara,
paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna
Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan audio yang
dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras dan
perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan data; perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu
unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk
kacamata video; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras input dan output elektronik dan komputer untuk
komputer media dan displai; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras
jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN];
perangkat keras komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan
fitur khusus untuk meningkatkan kemampuan bermain game; perangkat keras komputer dalam bentuk pengontrol drive;
perangkat keras komputer dalam bentuk preamplifier; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan
perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras
komputer dan sistem perangkat lunak digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau
peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat
keras komputer dan sistem perangkat lunak yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi;
perangkat keras komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas
tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game);
perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas
audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan;
perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras
komputer untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; 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 keras
komputer untuk mengunggah, menyimpan, memperoleh kembali, mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik;
perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan
mata uang elektronik; perangkat keras komputer untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi;
perangkat keras komputer yang bersifat membaca saluran; perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal
komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai
yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat
elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat
keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur
akses jaringan area lokal; perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu,
drive disk keras dan drive dalam keadaan solid; perangkat keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol
memori, pengontrol periferal komputer dan pengontrol grafis; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor,
sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital;
perangkat keras konferensi video; perangkat keras memori komputer; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang
terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras token
keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk digunakan dengan robot; perangkat keras untuk
pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat
dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan
suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau
gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi
nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan
layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui
jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat
komunikasi satelit; perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus
listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat
kopling akustik; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara;
perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak antarmuka
pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak
anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang
direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi
blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di platform media sosial;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk
item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan
latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness);
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness)
perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan
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perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan
pemesanan hotel; 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 mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; 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 aplikasi
pemrograman antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses gambar; perangkat
lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat
diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran
(fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk
digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat
seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis
cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi
untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan
dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi
pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented
reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat
lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan
dunia nyata; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat
peta; perangkat lunak augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality
untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan
dan visualisasi konten; perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk
pendidikan; perangkat lunak augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk
sinematografi; 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 bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis
umpan balik dan tanggapan; perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain;
perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat
lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi
perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak computer yang dapat diunduh dan direkam untuk
memungkinkan pengambilan data; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan
manajemen informasi; 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
firmware komputer untuk mengelola penyimpanan data pada hard disk drive; perangkat lunak dan firmware komputer untuk
mengelola penyimpanan data pada perangkat penyimpanan periferal; perangkat lunak dan firmware komputer untuk
mengelola penyimpanan data pada solid state drive; perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik
untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan,
mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk
manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet mata uang digital; 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 dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber
daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk
memelihara dan mengoperasikan suatu sistem komputer; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang direkam dan
dapat diunduh untuk perangkat tetap program sistem pengoperasian; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak
dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan
kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer;
perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer yang direkam dan
dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan interaktif untuk
digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat
lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input
untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak
keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan email; perangkat lunak
keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial
intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan
buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak
kelistrikan; perangkat lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat
lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media
pembelajaran; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara;
perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,
transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer
chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk
perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak
komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan
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mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk
memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem,
untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak
komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan
komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat
lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan
kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak
komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk
administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya
komputer berbasis cloud; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer
untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer
genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD /
CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan
faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses
semikonduktor wafer; 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 mengendalikan sistem pencahayaan; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem nirkabel, router yang dapat
dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer, radio atau jaringan telepon
tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan dan industri kendaraan bermotor; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui
perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi
antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan
penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif,
dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka
kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak
komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer
untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk
manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk
manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan dan kelakuan pribadi sehubungan
dengan keputusan untuk membeli; 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 melihat, mengunduh,
dan berbagi file termasuk media audio dan visual; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat
lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain;
perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan
mengedit media audio dan visual tentang augmented reality; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik
dan suara; perangkat lunak komputer untuk membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya;
perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan
permainan video; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan aplikasi; perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi
dan meningkatkan permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan situs web
dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi;
perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual;
perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak
komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak
komputer untuk memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk
memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file musik digital;
perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik dan
teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk
memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi
mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja
aplikasi; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten
audio visual; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak;
perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video;
perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer
untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer
untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media
elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi
multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer
untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mengakses
broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan
data dan konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori
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informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan
sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan
pencarian data; 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 menganalisa informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas situs web;
perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer
untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak
komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk
menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk
menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk menganalisis data
aktivitas  dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; 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
komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan,
penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai
aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat
lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk
mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengelola
dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak
komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi
komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer untuk mengembangkan perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan
situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan
aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses;
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; 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 untuk mengolah sinyal yang digunakan untuk mendeteksi dan
mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses keamanan dan pengontrol; perangkat lunak
komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi, menyimpan dan menggunakan secara bersama-
sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji, mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat
lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen
menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas internet; perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan
informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan
kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan
konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat
lunak; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan
video; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak
komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan
mengoperasikan sistem komputer.; perangkat lunak komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan,
seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan
router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara
komputer genggam atau portabel dan komputer host; perangkat lunak komputer untuk merancang aplikasi; perangkat lunak
komputer untuk merancang perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk merancang permainan komputer dan
video; perangkat lunak komputer untuk merancang situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk
pembersihan dan optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall;
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak
komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi,
penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming
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konten media audio-visual melalui
Internet; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming dan
menyimpan konten media audio-visual; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan
pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan;
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen
bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk
mengontrol dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat
seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler
(mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat
komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh menyediakan layanan pelacakan untuk pengambilan
produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan,
pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan
langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam asuransi
kompensasi pekerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen keuangan dan
manajemen data; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang
mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan
elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan
via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API)
untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk jual beli digital collectible; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan mengelola digital collectible;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; 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 diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan,
dan mengelola perangkat lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mentransmisikan/menyiarkan konten audio/video/multimedia; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak
jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak
sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital;
perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer
yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat
lunak komputer yang direkam digunakan untuk memproses perintah suara dan untuk membuat tanggapan audio untuk
perintah suara; perangkat lunak komputer yang direkam untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API);
perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara handsfree melalui perintah suara
dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang direkam yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan
perangkat yang terhubung; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh
dari Internet; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media
telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam
menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi
kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk
membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi,
preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan,
membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak
komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat
lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan
perangkat keras; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-
board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola
perawatan kendaraan; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata;
perangkat lunak komunikasi 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 komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang
dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak
komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses
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terhadap basis data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak
konferensi video; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol inventaris yang dapat diunduh;
perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses
industri; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen inventaris yang
dapat diunduh; perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang dapat diunduh; perangkat lunak media; perangkat lunak
mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak metronom;
perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak
multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia
yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat
komunikasi; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS];
perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus
[USB]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis
komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pelatihan
dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pembatal gema; perangkat
lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian
video dan anotasi; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak
pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan untuk
anak-anak; 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 penerbitan desktop; perangkat lunak
pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak
pengawasan proses; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak
pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak
pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan; perangkat lunak pengiriman pesan
instan; perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN];
perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak
perawatan kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh
dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai
satu unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat
bergerak; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality
game); perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak
permainan video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh;
perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat
lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak permainan yang direkam
dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak perpesanan instan yang
dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran
cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan;
perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten
hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas
tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual
bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual
untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas
virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan
dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi;
perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak robotika.; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak server file; perangkat
lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat lunak simulasi
pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan;
perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi komputer;
perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi
perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan;
perangkat lunak sistem pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak smartphone; perangkat
lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat
lunak telekomunikasi; 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 termasuk aplikasi telepon genggam

Halaman 780 dari 917



terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi);
perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk alat diagnostik kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai
mandiri  (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk
diagnostik dan pemecahan masalah; 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 menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat
lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf dalam, analisa
data; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan
komputer; 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
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 dengan robot; perangkat lunak untuk digunakan
dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; 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 digunakan pada evaluasi dan analisa
pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat
lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan
pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat
lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk
keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan
dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk
kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in),
memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat
lunak untuk memaksimalkan penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat
lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan
data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi
dengan jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin
(appcoins) 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 memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak
untuk memproses gambar, grafik dan teks; 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 memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk
menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer;
perangkat lunak untuk mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan
(unauthorized data) dan program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon
genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas
perintah yang disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; 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 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 menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi malware dan
kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk mengarahkan
order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya; 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 kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts);
perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengenkripsi dan
mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke
database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan;
perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol
televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming)
media digital; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat penyimpanan data; perangkat lunak untuk
mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk
telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer;
perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak
untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak
untuk menyediakan emoticon; 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 menyediakan suatu asisten
digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara
dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat
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komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk
menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat
melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel;
perangkat lunak untuk otomatisasi proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi
pertukaran; perangkat lunak untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi
elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak untuk penggajian,
sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi
terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk penjadwalan dan
pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk
merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan
digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu
perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi klinik; perangkat lunak untuk sistem
informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat
lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke
perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler;
perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk verifikasi
identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak
utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality
untuk pelatihan pilot; 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 berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan
skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan
promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema
insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah;
perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh
berdasarkan lokasi untuk mencari, menentukan,
dan berbagi lokasi; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di
bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang
dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data  yang dapat dicari di bidang
transportasi, perjalanan, dan perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler;
perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat
lunak yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat
diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak,
komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan sebagai token keamanan; 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 memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara bersama-sama, meningkatkan, mengindeks,
menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video; 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
menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat
lain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses dan mengendalikan sebuah komputer dari jarak jauh; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil,
mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur
komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-
sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas
konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan terdesentralisasi dari banyak sumber;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi
melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang
memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang
dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak 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 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 digunakan untuk
mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang direkam
dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat lunak
yang diunduh dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk
perawatan kendaraan; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat

Halaman 782 dari 917



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
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 menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan
bermain permainan video; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang
menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; perangkat
lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio, gerakan
(motion), mata dan gerakan  (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi interaksi antara
manusia dan mesin; perangkat manajemen jaringan; perangkat membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat memori
elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras
komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan dengan
peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video elektronik; perangkat navigasi;
perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam; perangkat pelacak
kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh; perangkat pembaca
yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan
elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang
diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon; perangkat penentuan posisi
elektronik untuk benda yang hilang dengan menggunakan sistem penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler;
perangkat penerima untuk koneksi ke jaringan komunikasi; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan
keamanan; perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer
dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat
pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk
digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat
pengisian baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian daya baterai; perangkat pengukur; perangkat pengukuran
elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat penyimpanan data; perangkat
penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik; perangkat penyimpanan data dalam
bentuk hard disk drive yang menampilkan memori flash solid state; perangkat penyimpanan data dalam bentuk hybrid disk
drives; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan memori;
perangkat periferal komputer; 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 peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan pemutar audio dan video serta
perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat perlindungan untuk penggunaan
pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran video; perangkat seluler genggam
untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan
dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat semikonduktor; perangkat sensor
elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan
suara; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; perangkat tampilan cristal cair, magnetik; perangkat telekomunikasi seluler;
perangkat telepon; perangkat universal serial bus [USB]; perangkat untuk jaringan telepon; perangkat untuk memutar
pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat untuk menghasilkan asap untuk
pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa gambar; perangkat untuk pemutar
audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman, transmisi dan pemutaran suara
dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat video game;
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 lunak anti-virus; perangkat-perangkat lunak computer untuk
pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan
penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses pada jasa-jasa
perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses untuk jasa-jasa
kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-
perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangsang statis; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi
pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai
oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras
komputer yaitu hub rumah pintar untuk koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer
yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi;
peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan
mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk
memantau dan mengendalikan komunikasi antara komputer dan sistem mesin otomatis; periferal dan aksesori komputer;
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
samping untuk kacamata; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan (pengawasan), peralatan dan perkakas untuk
penyelamatan; permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh
melalui Internet dan perangkat nirkabel; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia
yang dapat diunduh yang tersedia pada internet; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat seluler
yang dapat diunduh; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau
kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk
penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; petunjuk pengoperasian dan
pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk
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perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-ROM; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pintu
lemari magnetik menangkap; pipet laboratorium; piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer
dan perangkat penyimpanan komputer yang berlainan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi,
laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi
dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer  untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau
peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-
peralatan tersebut; pita magnetik; 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; planetarium [perangkat optik]; platform perangkat lunak komputer;
platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring
sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan
kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan
perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform
perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; 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-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi perangkat lunak
komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel
komputer; printer (mesin cetak); produk perangkat lunak komputer; 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 dan perangkat lunak komputer; program dan
perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet);
program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan perangkat
elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program komputer (perangkat lunak yang dapat
diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan
penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan
periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat
komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara
perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi;
program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan
aplikasi komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program
komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk
mengendalikan dan menggunakan sirkuit terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things
[IoT]; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca mesin; program pengoperasian
komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak
komputer berupa sumber daya dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik,
audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
yang berhubungan dengan golf; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin
permainan video di rumah; program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair;
program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi
informasi mobile; program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang
dapat diunduh untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat
diunduh untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal
informasi mobile; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam
dengan layar kristal cair; program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui
Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak); program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan
dengan layar kristal cair; prosesor sinyal; prosesor suara multichannel; proyektor geser; publikasi elektronik, dapat diunduh
dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan
perangkat lunak.; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang
pendeteksian dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; pustaka perangkat
lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dalam sirkuit terpadu dan desain semikonduktor; radar
patroli maritim; radio; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio seluler; radio untuk
kendaraan; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk
penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak pemasangan disesuaikan untuk
perangkat keras komputer; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rana melepaskan [fotografi];
regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan statis; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
remote control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater frekuensi radio; repeater untuk peralatan radio dan televisi; resistor listrik untuk
peralatan telekomunikasi; rilis rana untuk kamera; rompi penusuk; router jaringan komputer; sabuk dukungan untuk pekerja;
sakelar jaringan komputer; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang
digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan
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telekomunikasi; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur,
aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sampul pelindung untuk perangkat
reproduksi audio; sarung  untuk laptop; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak
jauh; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran,
termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan
pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; scanner [peralatan pemrosesan data];
scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian otomotif; scanner genggam; screen saver dan perangkat lunak
kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); sekering untuk
peralatan telekomunikasi; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan;
sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor untuk peralatan input data waktu nyata; sensor untuk peralatan
output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; sepatu untuk perlindungan
terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran;
sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; server jaringan komputer; server komunikasi [perangkat
keras komputer]; set radiotelegraphy; set telepon radio; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik
[perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator untuk kemudi dan kontrol
kendaraan; singkatan untuk digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene untuk
kendaraan; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video
arcade; sirkuit terpadu untuk mengendalikan penyimpanan data pada perangkat penyimpanan periferal yang terhubung ke
komputer induk; sirkuit terpadu untuk mengubungkan beberapa perangkat ke komputer induk melalui koneksi yang sesuai
dengan PCI (Interkoneksi Komponen Periferal); 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
aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat
jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem
kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan,
modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu,
modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan;
sistem dan peralatan untuk secara otomatis memberi tahu penyebaran kantung udara kendaraan; sistem interpretasi simultan;
sistem kontrol elektronik untuk mesin; sistem operasi komputer; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-
mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem penentuan
posisi global (perangkat GPS); sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat
lunak; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam,
membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio;
sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; 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; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan;
smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling;
solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak
kedekatan dan menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi
teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan
pengangkutan, efektivitas dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi
pertambangan; speedometer untuk kendaraan; spherometer; starter untuk lampu listrik; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi
daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar,
komputer, mouse, dan keyboard; stereomikroskop; stills untuk percobaan laboratorium; straightedges [alat ukur]; stroboskop;
studio flash strobo; stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh; subwoofer; sulfitometer; superkomputer; tag [RFID]
identifikasi frekuensi radio; tali untuk kacamata hitam; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan
penghasil suara dan peredam suara; tanda-tanda, bercahaya; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi;
telepon modular; telepon radio; televisi definisi tinggi; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat untuk perangkat
penyimpanan data; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat  lunak
pemindaian jari dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak
pengenalan wajah; termostat untuk mesin kendaraan; tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan gantung untuk menimbang
ikan; tingkat semangat; tinta untuk mesin cetak digital; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat komputer; topeng selam
kulit; transceiver radio; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator step-down; transformator step-up;
transformator tegangan tinggi; tuner radio; tuner stereo; tutup kepala menjadi helm pelindung; ukuran roh; unit flash strobo;
unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit penyimpanan hard disk drive
miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu;
workstation komputer [perangkat keras]; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:07:11
540   EtiketDID2022052000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU SINGKARAK NO. 82 A RT. 000 RW. 000 KEL. SEI AGUL KEC. MEDAN
BARAT, Kota Medan, Sumatera Utara

GUNAWAN SURIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: MARMERKU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===batu alam; granit; marmer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:15:48
540   EtiketJID2022052002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk

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 :

: FREJA CHIC + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa budidaya ikan; Jasa konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet;

Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Penyewaan bidet; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak;
Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; asuhan keperawatan; berkebun; desain dan
pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang lain; desain lansekap dan layanan berkebun; jasa akuakultur,
yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis
industri; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling psikologis staf; layanan bank darah tali pusat;
layanan berkebun dan memotong rumput; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling psikologis di
bidang olahraga; layanan manikur dan pedikur; 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 pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pijat refleksi; layanan rumah sakit; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan
perawatan tubuh kosmetik; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi
tentang berkebun; memberikan informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan;
memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait
perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara;
pembinaan psikologis, konseling dan terapi; penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan karbon; pengumpulan dan
pelestarian darah manusia; penyewaan peralatan berkebun; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga; pertamanan
(landscaping) dan perawatan kebun-kebun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:20:11
540   EtiketDID2022052003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BALI PESING NO. 35 RT. 002 RW. 003 KEL. WIJAYA KESUMA KEC. GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

KEISHIA LOVELYTA, HENDRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINSENA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:20:50
540   EtiketDID2022052004

730 Nama Pemohon : Ivan Armatias Herianto
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Alamat Pemohon : Jl. Surya Mustika Blok 3 B No.48 RT.13/RW.5, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11520

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Flavourista
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang

mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu;
susu coklat.; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman cokelat; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar cokelat;
minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman
sediaan berbahan dasar kakao; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang
terbuat dari cokelat; minuman-minuman berperisa cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; sediaan minuman kakao;
sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; susu malt menjadi perasa
untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:29:39
540   EtiketDID2022052005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bungur Besar V/11, Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 12920

Happy Reza Dipayuda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Surui Motor Garage
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Garasi Motor Surui
591 Uraian Warna : Warna Merah Tua dengan kode warna #5d0b0d
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 25, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata

pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Waralaba restoran, yaitu, penawaran
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; jasa pemasaran di bidang restoran; manajemen
bisnis restoran; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi
dan kedai yang menjual makanan ringan; penjualan spareparts kendaraan bermotor; toko spareparts dan akesoris
kendaraan===
===Jaket bordir; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tanpa lengan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; 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; Topi sebagai tutup kepala; jaket; jaket [pakaian]; jaket berkerudung; jaket bomber; jaket
dengan penutup kepala; jaket denim; jaket kasual; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket menjadi pakaian; jaket panjang; jaket
rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket suede; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket untuk pengendara sepeda motor;
kemeja berkerah; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang
dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, alas kaki, tutup kepala===
===Desain program komputer; pembuatan program komputer; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi
seluler; penulisan program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:41:35
540   EtiketDID2022052007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Mustika Blok 3 B No.48 RT.13/RW.5, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Kota Administrasi Jakarta

Ivan Armatias Herianto
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Barat, DKI Jakarta, 11520
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Flavourista
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman malt; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sediaan untuk

membuat minuman; 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; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk untuk membuat
minuman; esensi untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman malt tanpa-alkohol; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup, konsentrat dan bubuk untuk
membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:44:01
540   EtiketDID2022052008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Karanggan No. 48 RT/RW. 001/006, Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat

PT. MAKMUR SEJATI INTERNUSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gularen + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, kuning, hijau, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit selai kacang; Cendol; Dodol; Es kristal; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Kembang gula beku; Kue-kue;

Lasagna; Muffins; Pasta; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau
diresapi dengan rami; Roti manis; Sediaan pasta; Tepung gula; biji-bijian olahan; biskuit-biskuit; bonbons terbuat dari gula;
campuran gula-gula instan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; daun stevia (pengganti gula); dekorasi
kue yang terbuat dari gula-gula; es krim; es podeng; gula gula non-obat; gula kristal putih; gula madu herbal; gula maple; gula
mentah; gula muscovado; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; gula-gula buah; gula-gula untuk makanan;
keripik kacang (gula-gula); liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; madu campuran; makaroni; marsmalow; marzipan; matzo
[roti tak beragi]; mayones; mint, dikeringkan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman teh; mizo-yokan-no-moto
[Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; moster; nerikiri [gula-gula tradisional
Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; oregano, dikeringkan; pai; panekuk;
pastilles [gula-gula]; permen; permen gula tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen peppermint; permen
rasa mint; popcorn olahan; puding; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat
minuman; sediaan minuman kopi; sereal siap saji; sirup maple [pemanis alami]; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; taburan
maple butiran (gula); tepung atau bubuk untuk gula-gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:47:58
540   EtiketDID2022052009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: M1-B1-019 1ST FLOOR, SELAYANG CAPITAL COMPLEX, SUMMIT SQUARE
COMPLEX, SELAYANG KEPONG EXPRESSWAY, 68100 BATU CAVES,
SELANGOR, MALAYSIA, 68100

EZ X-PRESS SUPPLY (M) SDN BHD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tony R. Simbolon S.H.
Gandaria 8 Office Tower Level 8   Jalan Sultan Iskandar Muda No.57

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Carwales
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Carwales: merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penguat suara; alat dan instrumen fotografi; alat dan instrumen multimedia; aparatus untuk merekam suara; pemutar

audio; pemutar cakram video; pemutar kaset video; pemutar video compact disc; pemutar video digital; pengeras suara audio;
peralatan audio; peralatan audio visual; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan perekam suara; peralatan
suara elektonik; peralatan teknologi informasi; peralatan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 18:55:10
540   EtiketDID2022052011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Karanggan No. 48 RT/RW. 001/006, Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat

PT. MAKMUR SEJATI INTERNUSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gulair + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, cokelat, kuning, hitam, gold dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit selai kacang; Cendol; Dodol; Es kristal; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula sirup; Kembang gula

beku; Kue-kue; Lasagna; Muffins; Pasta; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang
berasal dari atau diresapi dengan rami; Roti manis; Sediaan pasta; Sirup berwarna keemasan; Tepung gula; biji-bijian olahan;
biskuit-biskuit; bonbons terbuat dari gula; campuran gula-gula instan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula];
daun stevia (pengganti gula); dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; es krim; es podeng; gula gula non-obat; gula kristal
putih; gula madu herbal; gula maple; gula mentah; gula muscovado; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; gula-
gula buah; gula-gula untuk makanan; keripik kacang (gula-gula); liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; madu campuran;
makaroni; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; mayones; mint, dikeringkan; minuman sediaan berbahan dasar
kakao; minuman teh; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase untuk makanan;
moster; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis];
oregano, dikeringkan; pai; panekuk; pastilles [gula-gula]; permen; permen gula tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan
nafas; permen peppermint; permen rasa mint; popcorn olahan; puding; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley
untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sereal siap saji; sirup (sirup kental); sirup cokelat; sirup
maple [pemanis alami]; sirup panekuk; sirup untuk topping; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; taburan maple butiran (gula);
tepung atau bubuk untuk gula-gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:04:53
540   EtiketJID2022052013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Paus DLM A-2, Komp. Hubla Rawangmangun, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta

Harryadin Mahardika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POWERKERTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain dan pengembangan teknologi baru untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:07:00
540   EtiketDID2022052015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Ilir RT.016 RW. 010 No.9, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ROMY ADINOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FOXER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplifier dan penerima audio; Antena HDTV; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit

untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; DVD pra-rekam yang berisi serial televisi; Fiting listrik;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Kamera 35mm; Kamera digital (SLR); Kamera konferensi video,
speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Power bank portabel; Saringan
Kamera; Speaker audio pintar; Tali Telepon Seluler; Televisi LED; Televisi QLED; Video game; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier gitar; amplifier untuk alat
musik; amplifier untuk gitar bass; antena; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena radar; antena radio;
antena radio dan televisi; antena televisi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; base
chargers untuk perangkat elektronik seluler; casing dan cover untuk smartphone; casing telepon seluler; casing untuk ponsel
pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); charger mobil untuk rokok elektronik; dompet telepon seluler; drive dan
driver disk komputer; earphone; flash kamera; hard drive untuk komputer; headphone in-ear; headset tanpa kabel untuk
smartphone; kabel charger; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam komputasi; kabel listrik; kabel sinkronisasi data;
kabel transmisi data; kamera digital; kamera perekam; komponen audio; komputer; komputer laptop; konverter televisi kabel;
layar komputer; lensa close-up untuk kamera; loudspeakers; microchips [perangkat keras komputer]; microphone listrik; mixer
frekuensi radio; mouse [periferal komputer]; netbook [komputer]; penguat antena; penutup casing silikon untuk telepon seluler;
peralatan komputer; peralatan telepon seluler; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan
mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat
lunak komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen
saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak smartphone; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); radio; radio
dua arah; radio untuk kendaraan; 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; saklar listrik; saklar waktu,
otomatis; sarung telepon seluler; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; server komputer; silikon telepon seluler;
sistem loudspeaker; speaker amplifier; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer;
speakerphone; televisi; televisi, televisi LCD; tempat kamera; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat
mobile; unit kontrol radio; unit loudspeaker; video game dan game komputer; wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:09:33
540   EtiketDID2022052016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panembahan Mangkurat No 20, RT 45, RW 12, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55131

Agustinus David Mahardika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: De Moirez
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,

alas kaki, topi, dan tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:16:17
540   EtiketJID2022052018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Raya 121 Blok A No.12, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Firma MUL & CO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jose Andreawan S.H., M.H.
Vinilon Building Lt.3 #7, Jl. Raden Saleh Kav.13-17

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUL & CO INDONESIA TAX LAW FIRM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru; Emas
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultan Pajak; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:26:10
540   EtiketJID2022052020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Raya 121 Blok A No.12, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Firma MUL & CO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jose Andreawan S.H., M.H.
Vinilon Building Lt.3 #7, Jl. Raden Saleh Kav.13-17

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUL & CO INDONESIA TAX LAW FIRM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru; Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultan hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:33:50
540   EtiketDID2022052021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jembatan Lima Jalan Gang Vanili No.11B, Tanah Sereal, Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11210

Leonardo Steven Liu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROKUME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ROKU yang berarti enam dalam bahasa jepang, ME yang berarti saya dalam bahasa inggris
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; celana kasual; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju];
pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk senam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:41:59
540   EtiketJID2022052022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEMBANGUNAN NO.55 RT.002/RW.002 KELURAHAN CIPEDAK ,
KECAMATAN JAGAKARSA -
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

DRH. SETYAJID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAGEURBURGER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Jasa manajemen waralaba; Jasa toko; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman
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secara online; TOKO SERBA ADA; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin;
administrasi franchise (waralaba); administrasi urusan bisnis waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; jasa
ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium,
gedung apartemen; minimarket; supermarket; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:44:31
540   EtiketJID2022052023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA KALIMALANG KH. NOER ALI NO. 1 A RT/RW 001/016 KEL.
JAKASAMPURNA, KEC. BEKASI BARAT, Kota Bekasi, Jawa Barat

PT DENSU MANDIRI CORPORA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Debby Debora Octavia S.H
Debby Debora Octavia, S.H.  Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VLY DELIVERING VALUE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VLY DELIVERING VALUE memiliki makna memberi nilai lebih
591 Uraian Warna : Kuning, biru tua, biru muda, putih, abu-abu, merah, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi,

penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain;
Penyediaan informasi transportasi domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan layanan pengiriman; Penyediaan
situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan
pemesanan langsung untuk pengiriman barang; jasa agen pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan
pergudangan 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 transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian
logistik; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan,
pengemasan dan pengiriman barang; 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 transportasi; pelacakan kendaraan barang dengan komputer
[informasi 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; penyewaan kontainer untuk
pergudangan dan penyimpanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:50:49
540   EtiketDID2022052024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalianyar VI No. 8C Rt. 008-Rw. 002, Kel.Kalianyar, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310

Julia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE JERGIO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jingga, coklat, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kebaya; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; T-shirt; celana dalam pria; celana dalam wanita;

celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek untuk anak-anak;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; dasi; daster; jaket; jas; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kutang
wanita; pakaian bayi; pakaian olah raga; pakaian tidur; sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 19:56:14
540   EtiketDID2022052026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jenderal Sudirman, RT. 008/ RW. 001, Kelurahan Kunanino, 85119
PT PROTEIN MAKMUR SEJAHTERA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GROWFIT DAN LOGO DAUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan
hewan jadi; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan
makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan pengikat mikotoksin sebagai komponen utuh dalam
makanan hewan jadi; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Beras untuk pakan ternak; Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk
hewan peliharaan, dapat dimakan; Campuran pakan ternak; Es krim untuk hewan peliharaan; Kedelai untuk pakan hewan;
Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Kunyah-kunyahan
yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan; Lobak untuk pakan hewan;
Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak;
Makanan Ternak dari Jagung; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan
peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak; Makanan ternak sintetis; Mout untuk pakan ternak; Padi-
padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan hewan untuk
menambah kekuatan; Pakan ternak; Pelet (Makanan Ternak); Pur (Pakan Ternak); Rape cake (biji) untuk ternak; Sediaan
untuk menggemukan hewan; Sediaan untuk penggemukan ternak; Sisa produk sereal untuk hewan konsumsi; Tepung Bahan
Makanan Ternak; akar untuk pakan hewan; algarovilla untuk pakan hewan; babi [ternak]; bahan makanan berbahan dasar
sereal untuk hewan; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan
makanan untuk anak anjing; bahan makanan untuk anak sapi; bahan makanan untuk ayam; bahan makanan untuk burung;
bahan makanan untuk domba; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk hewan laut; bahan makanan untuk
hewan ternak; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani; bahan makanan untuk ikan; bahan makanan
untuk kuda; bahan makanan untuk unggas; benih untuk pakan hewan; bibit gandum untuk pakan hewan; biji burung; biji rami
untuk konsumsi hewan; biji rami untuk pakan hewan; biji-bijian untuk konsumsi hewan; biskuit anak anjing; biskuit anjing;
biskuit hewan; biskuit kucing; bubur tepung untuk pakan hewan; dedak padi untuk pakan hewan; domba [ternak]; flax meal
[makanan ternak]; ganggang untuk pakan hewan; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; garam
mineral untuk ternak; garam untuk ternak; kacang dan kacang disiapkan untuk pakan hewan; kapur untuk makanan hewan;
kios pakan untuk hewan; konsentrat untuk pakan ternak; kue jagung untuk ternak; kue kacang untuk hewan; kue residu
kedelai dan sereal untuk konsumsi hewan; kunyah-kunyahan untuk binatang; limbah penyulingan untuk konsumsi hewan;
maggot untuk pakan ternak; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan
bebek; makanan biji rami untuk konsumsi hewan; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan burung; makanan hewan;
makanan hewan peliharaan; makanan ikan; makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan;
makanan kaleng untuk anjing; makanan kaleng untuk kucing; makanan kepiting; makanan khusus ayam ras butiran komplit;
makanan komplit tepung untuk ayam petelur dan bibit kecil; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan kuda,
bisa dimakan; makanan ternak; makanan udang (makanan ternak udang); makanan untuk hamster; makanan untuk hewan;
makanan untuk ikan akuarium; makanan untuk ikan mas; makanan untuk tikus; memperlakukan burung, dapat dimakan;
memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan peliharaan organik yang
dapat dimakan untuk kuda; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan; minuman untuk hewan peliharaan; minuman untuk
kucing; nutrisi (bahan makanan) untuk ikan; oil cake (makanan untuk pakan hewan); pakan babi; pakan ikan; pakan untuk
budidaya air; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan; pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan hewan;
pengganti susu untuk hewan; produk sampingan dari pengolahan sereal, untuk konsumsi hewan; ragi untuk pakan hewan;
ransum ternak; rumput laut, tidak diolah, untuk konsumsi manusia atau hewan; sabut kelapa untuk kotoran hewan; sediaan
untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak; suplemen makanan untuk akuakultur.; susu bubuk untuk anak kucing; susu
bubuk untuk anak-anak anjing; susu bubuk untuk hewan; tepung ikan untuk konsumsi hewan; tepung kelapa untuk konsumsi
hewan; ternak; ternak [ternak]; tulang kunyah yang dapat dicerna untuk anjing; tulang sotong untuk burung; tulang sotong
untuk makanan hewan; tumbuk dedak untuk konsumsi hewan; udang air asin untuk digunakan sebagai makanan ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:05:57
540   EtiketDID2022052027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cempakawarna, RT/RW 003/003, Kel/Desa Cilembang, Kec. Cihideung , Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat

HASBIYALLOH SYAHID MULYA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: overshoes
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25

Halaman 793 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; 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); Sandal Gunung; Sepatu olahraga atau
santai; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); sandal jepit; sandal kulit; sandal untuk pria; sepatu Hujan; sepatu boot; sepatu formal; sepatu hiking;
sepatu kanvas; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu slip-on; tali sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:08:16
540   EtiketJID2022052028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30A, RT.4/RW.2, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

PERSATUAN ANAK RANTAU TIGA DOLOK SEKITARNYA SEJABODETABEKS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARTIDOLS Persatuan Anak Rantau Tiga Dolok Sekitarnya Sejabodetabeks
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:13:37
540   EtiketJID2022052029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dr. Semeru V/26, GROGOL, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450

TRISNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMMAKOHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; 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; Kafe kopi; Kopi (
Kafe ); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:19:56
540   EtiketDID2022052030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Wahidin Gg. Arjuna No. 39, Mertokusuman Rt 02 Rw 02, Kel. Pati Wetan, Kec.
Pati, Kab. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59115

WIWIK PRIHASTUTI YUANINGSIH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BWT TRISHATAMA
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:20:48
540   EtiketDID2022052031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Setia Jaya 3 No. 10 A RT/RW : 009/008 Kel. Jelambar Baru, Kec.Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

TONY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andi Widiatno S.H., S.Kom., M.H.
Kompleks Mangga Dua Mall Rukan Blok A No. 21

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRISTIE ROYAL 7
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak-kotak jam tangan; jam; jam dinding; jam tangan; kaca jam tangan; mesin jam; perhiasan; rantai jam tangan; tali jam

tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:21:50
540   EtiketDID2022052032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP BARU KLENDER RT 013/ RW 001, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
AHMAD JAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LE slim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu; Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Makanan dan zat diet

tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet
untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan
untuk keperluan medis; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; Protein untuk suplemen diet; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Serat untuk diet;
Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk
penggunaan/keperluan industri; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi
dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein
untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan diet; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; acai
powder, suplemen diet; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk
keperluan medis; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; campuran minuman diet untuk digunakan
sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet rasa
buah; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis;
enzim untuk suplemen diet; gula diet untuk keperluan medis; kasein untuk suplemen diet; makanan dan bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet
untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi
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untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman
tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi;
produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan
diet atau medis; protein untuk suplemen diet; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet
disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau
zat gizi tambahan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki
manfaat kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen
diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen
diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan diet; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk
tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen
makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar
protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen protein diet; suplemen
tambahan nutrisi dan diet; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan
untuk bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral,
asam amino dan unsur mikro===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:27:41
540   EtiketDID2022052033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Benda III/3, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160
Daniel Budiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE BLOUSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : The Blouse dapat berarti Blus atau Baju Kemeja Wanita
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian bawahan untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:33:16
540   EtiketDID2022052034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipedes Tengah No. 98 J, RT/RW 006/005, Kel/Desa Cipedes, Kec. Sukajadi,
Kota Bandung, Jawa Barat

A. BAHRUL ULUM AZMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Flesky
Merek Kata dan Lukisan

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

make-up; lotion untuk perawatan tubuh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:34:16
540   EtiketDID2022052035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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 :

: LEM PC RAJAWALI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat [perlengkapan kantor]; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; label perekat (alat tulis); lem

kertas; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga;
lem untuk penggunaan kantor; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan alat tulis;
pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:42:28
540   EtiketJID2022052036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP BARU KLENDER RT 013/ RW 001, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
AHMAD JAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Konco Kuru
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,

kesehatan dan kebugaran; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi;
instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran fisik virtual; instruksi kebugaran udara; konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan kebugaran fisik; layanan dan konsultasi pelatihan kebugaran pribadi; layanan instruksi kebugaran fisik online;
layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran];
layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan kesehatan dan
kebugaran yang disediakan oleh salon angka; 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 pribadi di bidang kebugaran; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness); melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; memberikan informasi tentang
olahraga dan kebugaran melalui situs web; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran;
menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh;
pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:53:29
540   EtiketDID2022052037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. imam bonjol , Kota Metro, Lampung, 34111
arif hidayanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REFIRA INTERIOR
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur untuk anak-anak; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kursi tinggi

[furnitur]; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja modular [perabot]; Perabotan luar
ruangan; Rak meja [perabot]; Rak-rak untuk perabot; bagian furnitur; bangku [furnitur]; bangku gergaji [perabot]; bingkai
furnitur; cabinet [perabot]; cermin [perabot]; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur dalam ruangan;
furnitur dari kayu; furnitur dek; furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur khusus; furnitur modular; furnitur
outdoor dari kayu; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur taman dari kayu; furnitur tanpa
rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang dapat diubah;
furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gantungan handuk [furniture];
kursi [perabot]; laci [bagian furnitur]; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari handuk; lemari indeks [furniture];
mebel; mebel dari rotan; meja pajangan [perabot]; meja rias [perabot]; panel furnitur; partisi furnitur; partisi kantor bergerak
[furniture]; patio furniture dari kayu; penahan buku; perabot komputer; perabot rumah tangga; perabotan; perabotan dapur;
perabotan kantor; pijakan untuk bunga [furnitur]; pintu untuk furnitur; rak [perabot]; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak kertas
[perabot]; rak pakaian [perabot]; unit dinding [furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 20:58:14
540   EtiketDID2022052038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower Lantai 29, Unit D-F, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25,
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIDGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tiang dari logam; tiang-tiang baja; tiang-tiang logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:05:56
540   EtiketJID2022052039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Famili Blok U-53, Surabaya
PAULINUS EDWARD HS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACELAND Building Quality Homes
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi properti; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Manajemen gedung; Penyewaan apartemen, kondominium, vila,

dan kabin; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; agen perumahan; broker properti
komersial; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan, tanah dan real estat; evaluasi
untuk real properti; investasi properti dan layanan manajemen; jasa administrasi advis properti; jasa agen real estat untuk
penyewaan gedung; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi
sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; jasa investasi permodalan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi
sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; jasa keagenan sewa beli atau sewa gedung; jasa manajemen aset properti;
jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa penyewaan apartemen
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 kantor untuk bekerja bersama; jasa
penyewaan perumahan; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan rumah; jasa
perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa perwalian properti pribadi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi,
kepemilikan dan penjualan instrumen keuangan, perusahaan dan perusahaan (enterprise); layanan agen estat dan
penyewaan properti; layanan agen perumahan; layanan investasi properti; layanan investasi properti yang berkaitan dengan
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pengembangan properti dan real estat; layanan perumahan umum; layanan properti real estat; manajemen penyewaan
properti; manajemen properti real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat dan properti; manajemen real
estat properti komersial; manajemen rumah (real estat); mengelola beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain;
menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pembiayaan pengembangan properti;
pengembangan properti dan real estat; penyewaan properti komersial; penyewaan real properti; persiapan manajemen
properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:05:58
540   EtiketDID2022052040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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 :

: LEM RAJAWALI NEO SUPER LEM SERBA GUNA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Bahan campuran kimia dalam semen; Lem PVC; Lem dan perekat

untuk keperluan industri; Lem-lem untuk keperluan industri; Sediaan penghilang perekat; Sediaan untuk semen kedap air dan
beton kedap air (kecuali cat); bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan sintetis untuk menyerap minyak; getah
[perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem kanji; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; pelarut; pengawet beton; penghilang perekat; perekat; perekat untuk alas
kaki; perekat untuk paving hias; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk ubin keramik;
perekat untuk wallpaper; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak diproses; resin
sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; selulosa; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:11:50
540   EtiketDID2022052041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kupang Indah 18/6, Surabaya
JAUW SEAN YUWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru tua, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bale-Bale; Bangku; Bantal dekoratif; Bingkai kayu; Bufet; Dasar kasur; Dipan; Furnitur halaman; Kotak penyimpanan

(furnitur); Kursi alas; Kursi konferensi; Kursi malas; Kursi putar; Laci pakaian; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari hias;
Lemari kaca; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari rias; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari yang digantung; Lemari-lemari
dari logam; Meja modular [perabot]; Meja tamu; Pajangan; Patung kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium;
Perabotan luar ruangan; Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak serbaguna; Rak tv / video / audio; Rak yang
digantung; Rak-rak untuk perabot; Tempat duduk; Tempat payung; Tempat tidur lipat; Tempat tidur per (spring bed); Tempat
tidur yang bisa disesuaikan; Wadah  dari plastik untuk kemasan; alas; bagian furnitur; bak kayu; bak plastik; bambu; bangku
kecil; bangku kerja; bangku lipat; bantal; bantal dacron; bantal guling; bantal untuk furnitur; bantalan; bantalan kursi; barang
anyaman; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; boks perjalanan; cermin; dasar tempat tidur; daun meja; divans;
etalase; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam ruangan; furnitur
dari kayu; furnitur dek; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus;
furnitur logam; furnitur modular; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur taman; furnitur teras;
furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; futon [perabot]; gabus; gantungan jas; gantungan pakaian; guling; jemuran; kabinet; kaki
kursi; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; kasur; kasur berpegas; kasur lipat; kasur per busa; kasur udara; keranjang
besar [keranjang]; keranjang dari plastik; keranjang, bukan dari logam; kontainer pengiriman kayu; kotak kayu atau plastik;
kotak kayu dekoratif; kotak sepatu; kotak tampilan; kursi; kursi [perabot]; kursi berlengan; kursi direktur; kursi duduk berroda;
kursi goyang; kursi kantor; kursi lipat; kursi pantai; kursi santai; kursi tinggi; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci;
laci [bagian furnitur]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari arsip; lemari berlaci; lemari besi; lemari dapur; lemari dilengkapi
dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari indeks [furniture]; lemari kartu indeks; lemari pakaian; lemari piring;
loker; mebel; mebel tebu; meja; meja berlaci; meja gambar; meja kantor; meja komputer; meja lipat; meja makan; meja
mosaik; meja portabel; meja rias; meja rias tiga cermin; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; nomor rumah, bukan dari
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logam, tidak bercahaya; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan direktori; papan display; papan kayu atau plastik; partisi furnitur;
patio furniture dari plastik; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rumah tangga;
perabot sekolah; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; peti; peti furnitur; peti kayu; peti laci; peti plastik; pintu untuk
furnitur; podium; rak; rak [perabot]; rak alat yang dipasang di dinding; rak botol; rak buku; rak kaca; rak pajangan; rak pakaian
[perabot]; rak penyimpanan; rak perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk lemari arsip; ranjang; ranjang kayu; sandaran;
sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sofa; sofa yang bisa diperpanjang; stan tampilan; talenan [tabel];
tempat tidur; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kursi; tempat tidur
portabel; tempat tidur susun; tirai (perabot); tirai jendela; ukiran kayu; unit dinding [furnitur]; unit laci; unit rak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:17:23
540   EtiketDID2022052042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Petukangan Rt/Rw.002/004, Cakung, Jakarta Timur
SOHIB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYANE'F
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelembab kulit; Pensil highlighter (kosmetik); Perona mata; Pewarna dan cat rambut; Pomade bibir; Produk perawatan

kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Strip untuk pori-pori kulit; alis palsu; balsem selain untuk
keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; busa pembersih kulit;
dasar bedak untuk kulit; eksfoliasi kulit; esens perawatan kulit non-medis; gel pewarna alis; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan
alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); lipstik; losion  untuk kulit; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik;
lotion pembersih kulit; maskara; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker pelembab kulit; mousse perawatan kulit; palet
perona mata; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pembersih kulit; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi;
pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata; penyegar kulit; pewarna janggut; pewarna kosmetik; poles untuk kulit; produk
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit,
mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); serum kecantikan; tempat lipstik; texturizers kulit; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:25:00
540   EtiketJID2022052043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedongkuning KG I/8, Kotagede, Yogyakarta
DYAH SASHANTI KUSUMANEGARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RED WHALE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perjalanan wisata (pariwisata); jasa pemandu wisata; jasa wisata bawah air diving dan snorkeling; layanan pemandu

wisata perjalanan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:26:20
540   EtiketDID2022052044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG
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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 :

: LEM RAJAWALI NEO SUPER LEM SERBA GUNA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat [perlengkapan kantor]; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; label perekat (alat tulis); lem

kertas; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga;
lem untuk penggunaan kantor; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan alat tulis;
pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:32:41
540   EtiketJID2022052045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Baratajaya 20/70, Surabaya
TJIA ANASTASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLITZ EXPRESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kurir; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian

dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas
(ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga (termasuk bea cukai),
menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang terkait dengan penjagaan
dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan
(garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui udara atau darat;
Layanan kurir; Pengaturan tur perjalanan; bongkar muat kargo; jasa gudang bagasi dan angkutan; jasa kurir [pesan atau
barang dagangan]; jasa pengaturan perjalanan; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan pos, pengiriman dan kurir; logistik rantai
pasokan  dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman
barang, kargo, dan pengangkutan  lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa;
mengangkut; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penanganan kargo, yaitu, penanganan stasiun pengangkutan kontainer;
pengemasan dan penyimpanan barang; pengepakan kargo; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat,
korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air;
penyimpanan gudang; pergudangan; transportasi kapal kargo; transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan
barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:34:38
540   EtiketJID2022052046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol Perum. Taman Mutiara No. 3B , Kota Denpasar, Bali, 80119
Jessica Helen Melania Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELAPAN PLANNER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Planner berarti perencana
591 Uraian Warna : Hitam Polos atau monochrome
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Penyediaan database online yang dapat dicari

(providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; jasa-jasa
fotografi pernikahan; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi
pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jurnal-jurnal
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online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; memberikan informasi di
bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi pernikahan; penyediaan informasi di bidang perencanaan pesta pernikahan; penyediaan informasi terkait
dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:40:39
540   EtiketJID2022052047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Jati Mp Prapatan No. 27 Rt. 004 - Rw. 001, Kel. Mampang Prapatan, Kec.
Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Fery Ariadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUESSFIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Layanan katering termasuk layanan katering

keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Penyediaan katering;
jasa katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:42:58
540   EtiketDID2022052048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Halmahera No. 84 Klojen, Malang
CHANDRA GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANGGUR MERAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran

plastik untuk keperluan pertanian; Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan
penyegel untuk membuat tahan/anti air; cincin dari karet; cincin kedap air; film mulsa; isolasi plester; karet sintetis; karet,
mentah atau setengah dikerjakan; kemasan tahan air; paking sambungan; segel non-logam untuk pipa; segel non-logam untuk
saluran; selang karet untuk keperluan pertanian; selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang
penyiraman; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian; selubung pipa, bukan dari
logam; tikar mulsa terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:43:35
540   EtiketDID2022052049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Westmark unit 1220, Tg. Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Cinawa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUCIIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : EMAS, COKLAT, PUTIH, KUNING, GRADASI
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
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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, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat,
legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:44:22
540   EtiketDID2022052050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulo Kambing 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 :

: DERMATEN CREAM Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU; PUTIH; HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelembab (kosmetik); kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim kosmetik; losion

kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:48:00
540   EtiketDID2022052051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WATESALIT, GG. AKASIA, RT. 04 RW. 01, KEL. WATESALIT, KEC. BATANG,
KAB. BATANG, JAWA TENGAH, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

IFTAKHUDDINULLOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAYYEL95   +   LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:53:06
540   EtiketDID2022052052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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 :

: LEM RAJAWALI PRIMA ST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Bahan campuran kimia dalam semen; Lem PVC; Lem dan perekat

untuk keperluan industri; Lem-lem untuk keperluan industri; Sediaan penghilang perekat; Sediaan untuk semen kedap air dan
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beton kedap air (kecuali cat); bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan sintetis untuk menyerap minyak; getah
[perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem kanji; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; pelarut; pengawet beton; penghilang perekat; perekat; perekat untuk alas
kaki; perekat untuk paving hias; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk ubin keramik;
perekat untuk wallpaper; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak diproses; resin
sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; selulosa; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 21:55:19
540   EtiketDID2022052053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAESAN TENGAH  KEDUNGWUNI BARAT, RT. 02, RW. 07, KEL.. KEDUNGWUNI
BARAT, KEC. KEDUNGWUNI, KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah

M. ALFIAN FADLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEEDUSH08
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, PUTIH, ABU-ABU, HITAM.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana jeans; Pakaian Pria; celana chinos; jaket [pakaian]; kaos; pakaian anak-anak; pakaian jadi;

pakaian wanita; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:02:15
540   EtiketDID2022052054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAESAN UTARA, RT. 03, RW. 05, KEL. KEDUNGWUNI BARAT, KEC.
KEDUNGWUNI, KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah

QITFIRUL AZIZ

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACKSTONE  +  LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:03:37
540   EtiketJID2022052055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gang Rimba Bambu RT 08 RW 01 jln Kebon Nanas Kel Cikokol Kec Tangerang kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117

AHMAD SUBUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLINIK KITA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU + PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; 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; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik
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medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:08:27
540   EtiketDID2022052056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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 :

: LEM RAJAWALI PRIMA ST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat [perlengkapan kantor]; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; label perekat (alat tulis); lem

kertas; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga;
lem untuk penggunaan kantor; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan alat tulis;
pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:08:58
540   EtiketDID2022052057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulo Kambing 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 :

: DERMATEN LOTION Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU; PUTIH; HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelembab (kosmetik); kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim kosmetik; losion

kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:16:33
540   EtiketJID2022052058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BUMI ETAM NO.N.128 RT.002/000 KEL. SWARGA BARA
KEC.SANGATTA UTARA, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75683

NAFILA MAULANI DWIPUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fil a Beauty FLAWLESS, INTENS, AND LONGLASTING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Pink; Peach
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha;

Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Agen-agen ketenagakerjaan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk
mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon
hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan informasi
untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen agregat
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penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja
terkait dengan pembayaran barang; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan
saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di
Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan
pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan
elektronik; memberikan informasi komersial kepada konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui jaringan komputer global; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian
untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; Bahan-bahan produksi,
persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Beriklan melalui posting-tagihan; Distribusi
dan penyebaran materi iklan; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan; Iklan dan promosi kosmetik;
Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan
secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar
ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan
korporasi; 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 bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang
memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa eceran atau
grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut,
minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum
semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan,
parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa,
sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk
keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
grosir online; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan
untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan
komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan
eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
periklanan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang,
grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi
pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa marketing dan periklanan yang
diberikan melalui database komputer online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat,
telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran
untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang
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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 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
penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat
kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online
untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa
penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan sawit /
hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan
pengalaman; 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); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode
komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-
saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa
periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan,
rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang
dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat
pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang
disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan
medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat
rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa ritel dan 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 sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk
farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang
konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa
toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam,
yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan
asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; 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; Kompilasi iklan untuk
digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan agen ekspor-
impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; 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
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 eceran atau grosir untuk kosmetik
dan alat kesehatan; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan
iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan
grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
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iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; 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 untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial
dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan
pemesanan buku secara online; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui
media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan
gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi,
publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan
toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; 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 barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
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penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan toko
grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk
membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik
yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi,
rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama
kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku;
Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko
ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel, 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 yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau
listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan
melalui situs web secara ritel online; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Usaha; 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 spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang
berkaitan dengan bisnis periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan
promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan materi iklan; 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; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk
keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir
pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait
dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan
calon pemberi kerja melalui jaringan komputer global; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat
pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke
situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna
untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan periklanan; Order melalui online; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model
untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembuatan materi periklanan; Pemesanan buku secara online; Penempatan
iklan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengembangan konsep periklanan; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara
online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui
pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik
retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah,
materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online);
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan,
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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).; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan
melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan informasi komersial
dari basis data online; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi terkait dengan
semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi
kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat,
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat,
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat
telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan layanan direktori manajemen
bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web; 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 promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang
iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website;
Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan
berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyewaan materi
periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Perdagangan
besar kosmetik; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan;
Perencanaan pengiklanan; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk
manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Persiapan
dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu memproduksi rekaman audio visual promosi; Produksi film
iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual;
Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer;
Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan,
minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan
pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Ritel online; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan;
Toko kue online; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman online; Toko
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online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di
bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko roti online; 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 kosmetik; 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 usaha; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi
penjualan; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan
promosi penjualan; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan
lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan;
analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain;
beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui
Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi
publik; beriklan untuk orang lain di Internet; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; demonstrasi
barang untuk keperluan iklan; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain
materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan
materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial;
distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi selebaran iklan; distribusi
selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan,
dan sampel untuk keperluan periklanan; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir
online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik;
iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif;
iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan
saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi, 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; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan
periklanan; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos
dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub
pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk
keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; 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
produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi,
nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa
penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa
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periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi
di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas,
yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak,
audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan
oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan;
jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan,
implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi
(optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual
kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh
listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa produksi iklan;
jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; 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 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 online terkait mainan; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan 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
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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 eceran
sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online
berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik;
jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi
komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya;
jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games),
konten dan media digital; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail secara online; 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 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 organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan
pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran
secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa 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 online menampilkan konten
audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
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mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk
orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi,
khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi data untuk
database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan
aksesori kendaraan; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet;
kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi iklan pers; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi
periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; layanan bisnis
online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ganti jendela untuk tujuan
iklan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan
pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran
yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang
berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang
disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan
internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat
telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops;
layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan
mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi
pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat
berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek
untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan
iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan
dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan
wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu,
mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi yang
berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis online di
bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan loyalitas pelanggan dan
layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan
pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan 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 pemrosesan data online; layanan pencocokan jaringan iklan
online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran;
layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan
perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perdagangan online yang terkait dengan
pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan online; layanan
periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan
periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui
internet; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
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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 toko-toko suvenir online; layanan
ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh
dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering
yang dapat diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan;
layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online
yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan strategi komunikasi periklanan;
layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran
secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki
daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
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untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan
toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi
dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel
online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan;
layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online
yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online
yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online
yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan
toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu,
berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel
online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang
menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online
yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel online
yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas
sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel
online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan
teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk
hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan
toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; 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 bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
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global; melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur
pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan saran produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat
atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang
dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan desain orang lain
dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan
portofolio online melalui situs web; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs
web; memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; menampilkan iklan untuk orang lain;
menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan
periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur iklan di
bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur langganan
ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media
informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain,
melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan online; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang
dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengiklankan barang dan jasa vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi;
mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan
pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa;
menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang
iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni,
dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi online
dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan video untuk wirausahawan dan investor di
bidang bisnis; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan
layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan
musik online; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan lelang online; menyediakan
panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk
tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi
perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan
pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang
untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan
untuk orang lain; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; negosiasi kontrak iklan; online manpower
recruitment and outsourcing; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan
komersial, promosi dan periklanan; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi pameran bunga
dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi program loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang
terkait dengan kosmetik; pelelangan online; pemantauan efektivitas periklanan; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui
situs jaringan online; pemasaran online; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan periklanan;
pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai jasa
konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pembuatan dan
pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad
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serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penerbitan teks iklan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau periklanan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan periklanan; pengembangan artikel iklan;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui
pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik,
informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penjualan busana muslim melalui internet / online;
penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan ritel dan grosir
kosmetik; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet /
online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan skrip untuk tujuan periklanan;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan
[selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos;
penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang
iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan
luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer
global, internet atau komputer database; penyediaan informasi komersial dari database online; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait
dengan kosmetik; 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
pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah
kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan];
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan
ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web;
penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; 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; perencanaan dan desain
periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan;
perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan
periklanan; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan;
periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis;
periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui
media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran
langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara
menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan iklan
dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang
lain; persiapan kampanye iklan; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer;
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perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi
iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan;
promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif;
promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi online jaringan
komputer dan situs web; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan
periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; salah satu dari layanan yang disebutkan di
atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan
dengan periklanan; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau
internet; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu
diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; studi pasar
untuk tujuan periklanan; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko
online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan barang
elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko ritel, pemesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait
kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh,
mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk
cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas
filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci,
alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi
listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi;
transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
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20/07/2022 22:19:05
540   EtiketDID2022052059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BUMI ETAM NO.N.128 RT.002/000 KEL. SWARGA BARA
KEC.SANGATTA UTARA, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75683

NAFILA MAULANI DWIPUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fil a Beauty FLAWLESS, INTENS, AND LONGLASTING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Pink; Peach
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau

kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; 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]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Deodorant stick; 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); Korektor
warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; 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;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint
(pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion 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
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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); Pemerah bibir; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Penguat kuku dan pembersih cat
kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab
wajah, mata, dan bibir; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk
mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub bibir; 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik
untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan
untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
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); Tempat lipstik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; 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 butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi 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; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; 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; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; 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; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari
gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias
yang terdiri dari perona 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 bibir; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
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perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik
untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh
dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
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 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; 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 dasar bedak; 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; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin tanpa
selip untuk lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut;
losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; 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]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan
wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker 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; palet pengkilap bibir; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung
matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; 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; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pena cat kuku; pena cat kuku remover;
penetral bibir; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi
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cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; 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 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 fumigasi [parfum]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih
kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; 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); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih
untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion 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; tempat lipstik; 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; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:20:03
540   EtiketJID2022052060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Wolter Mongonsidi nomor 21/22 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,
Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau

PT Semua Hanyalah Titipan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Neatipin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35

Halaman 822 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan
pengalaman; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan/atau jasa; 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
dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
informasi perdagangan luar negeri; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan
pasar online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:33:56
540   EtiketDID2022052061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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 :

: TORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Bahan campuran kimia dalam semen; Lem PVC; Lem dan perekat

untuk keperluan industri; Lem-lem untuk keperluan industri; Sediaan penghilang perekat; Sediaan untuk semen kedap air dan
beton kedap air (kecuali cat); bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan sintetis untuk menyerap minyak; getah
[perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem kanji; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; pelarut; pengawet beton; penghilang perekat; perekat; perekat untuk alas
kaki; perekat untuk paving hias; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk ubin keramik;
perekat untuk wallpaper; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak diproses; resin
sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; selulosa; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:46:08
540   EtiketDID2022052062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tenaga No.8, Malang
AGUS SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN PERMEN KAKI
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permen stik; permen; permen batangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:51:37
540   EtiketDID2022052063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 823 dari 917



Nama Merek : TORA + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat [perlengkapan kantor]; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; label perekat (alat tulis); lem

kertas; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga;
lem untuk penggunaan kantor; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan alat tulis;
pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:53:35
540   EtiketDID2022052064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.71 BCDEF KEL. PETISAH TENGAH
KEC.MEDAN PETISAH, KOTA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara

PT. CAPELLA MEDAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPELLA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU - MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK

YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; KERETA
SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); Kabel transmisi untuk kendaraan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV
(utility task vehicles); Komstering,  untuk kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK
KENDARAAN; PENUTUP SETIR KENDARAAN; PINTU DEK BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT
(BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK KENDARAAN DARAT; Penyangga tanggan untuk kendaraan;
Per untuk kampas rem kendaraan; RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rem untuk kendaraan darat; badan untuk kendaraan
bermotor; bak engkol untuk kendaraan darat; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); ban untuk kendaraan; bantalan
(bearings) [kendaraan darat]; bell crank untuk kendaraan; bola setir kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; cakram
rem untuk kendaraan; casis untuk kendaraan darat; dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; hub untuk
kendaraan darat; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; kain
penutup jok untuk kendaraan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; klakson elektrik
untuk kendaraan; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kursi untuk
kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor,
elektrik, untuk kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; pegas [kendaraan darat]; pelapis rem
untuk kendaraan; pelek roda kendaraan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat;
penutup ban untuk kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup samping untuk kendaraan roda dua;
penutup stir kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam
bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar atau
gelendong (spindles) [kendaraan darat]; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rangka untuk kendaraan darat; rantai
penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; roda kemudi untuk
kendaraan darat; roda untuk kendaraan darat; standar untuk kendaraan darat; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat;
tabung suspensi kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tempat barang untuk
kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; tutup nap roda
untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 22:53:41
540   EtiketDID2022052065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. S. PARMAN, Desa/Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
CV DIAMOND MITRA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYRY SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AY adalah singkatan nama dari kata AYU. RY adalah singkatan nama dari kata RYO. [AYRY = AYU
dan RYO]

591 Uraian Warna : GOLD atau warna emas dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3

Halaman 824 dari 917



510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pencuci wajah; Gel jerawat (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk
pasta; Masker wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum rambut; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-
penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit tabir surya; krim
malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; lipstik; masker wajah
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; penyegar tubuh dengan cara disemprot; pewangi rambut; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; sabun batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; scrub kaki; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampoo ketombe; tabir surya; tabir surya tahan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 23:04:56
540   EtiketJID2022052066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.71 BCDEF KEL. PETISAH TENGAH
KEC.MEDAN PETISAH, KOTA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara

PT. CAPELLA MEDAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPELLA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU - MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; 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; Penyediaan program
penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; 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 eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil;
jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa grosir yang
berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa perniagaan yang
melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; layanan eceran atau grosir untuk mobil;
layanan grosir untuk kendaraan; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada
kendaraan untuk tujuan komersial; layanan registrasi mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel
yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; melakukan pameran dagang di bidang mobil; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; pelelangan kendaraan; pemasaran kendaraan bermotor dan suku
cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan
spareparts kendaraan bermotor; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor;
sponsor promosi balapan mobil; toko online; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 23:15:57
540   EtiketDID2022052067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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

Halaman 825 dari 917



Nama Merek
Tipe Merek :

: LEM RAJAWALI TORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Bahan campuran kimia dalam semen; Lem PVC; Lem dan perekat

untuk keperluan industri; Lem-lem untuk keperluan industri; Sediaan penghilang perekat; Sediaan untuk semen kedap air dan
beton kedap air (kecuali cat); bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan sintetis untuk menyerap minyak; getah
[perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem kanji; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; pelarut; pengawet beton; penghilang perekat; perekat; perekat untuk alas
kaki; perekat untuk paving hias; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk ubin keramik;
perekat untuk wallpaper; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak diproses; resin
sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; selulosa; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 23:32:03
540   EtiketJID2022052068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KANO PERMAI III No. 17. RT.010/007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RONALD ALEXANDER, ADITYA BREGAS PRADANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GEROBAK TUKANG dan LOGO METERAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, PUTIH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor Elektronik; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan

dengannya; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan perabotan; 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 penjualan ritel;
Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Pengadaan,
manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa
online dan melalui pengiriman); Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Supermarket bahan
bangunan; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa distributor bahan bangunan dari
metal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa grosir dan eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa logistik (-untuk
manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa ritel; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel
online; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan waralaba dan ritel; pengecer toko serba ada; penjualan eceran
dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual
dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perdagangan barang; toko bangunan; toko eceran bahan
bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 23:35:38
540   EtiketDID2022052069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI II NO. 2, RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT SURABAYA - JAWA
TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

PT. MIKATASA AGUNG

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 :

: LEM RAJAWALI TORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat [perlengkapan kantor]; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; label perekat (alat tulis); lem

kertas; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga;
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lem untuk penggunaan kantor; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan alat tulis;
pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 23:36:57
540   EtiketDID2022052070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Penghulu RT. 02 RW. 006, Kecamatan Cipadu Jaya, Kelurahan Larangan,
Kota Tangerang, Banten 15155, Kota Tangerang, Banten, 15155

Jamallis

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 :

: Muslim Kinaro Brand Ekslusif
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu,

sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju koko; Dasi yang terbuat dari alas
kaki sutra; Gamis pria; Mukena; Pakaian muslim; 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); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); alas kaki
untuk pekerjaan berat; 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; baju busana muslim; cadar; dalaman jilbab; gamis; jilbab; kaos kaki; kaos kaki neoprene; karet [alas kaki]; koko
habaib; pakaian olahraga muslim; pompa [alas kaki]; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 23:56:07
540   EtiketDID2022052071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramatsari I Gg 2 No 22 RT 001 RW 014 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah, 51117

Arpina Amalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARÓLA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, merah bata
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Balsem kecantikan; Balsem mata; Batang kondisioner; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk

wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata palsu untuk
ekstensi bulu mata; Cairan Esensi; Cairan harum untuk tubuh; Cat alis; Eksfoliator; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner;
Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih
kulit; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic
serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas yang
diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik
highlighter; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim
pelembab; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk
pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Larutan pembersih muka; Lip tint
(pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk

Halaman 827 dari 917



tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion jerawat; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Maskara; Masker (kosmetik); Masker
Wajah; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak essensial; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan
krem untuk badan dan kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir;
Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna
bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun Tangan Cair; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik;
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; Sampo; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-
sediaan untuk membersihkan; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Spray wajah (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tisu penyerap untuk wajah; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Zat pelembab,
yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air parfum; aromatik [minyak
esensial]; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour);
bedak krem; bedak tabur; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk bedak
wangi; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa mandi; busa pembersih;
busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; cairan penghapus kutek; cat
kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; celak mata; colognes, parfum dan kosmetik;
compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi wajah;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan
kulit; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; foundation; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel penata alis; gel pewarna alis; gel rambut; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel
untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; glitter tubuh; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kit kosmetik; kit
make-up; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk
badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi pelepas cat; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; 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 penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim anti penuaan; krim anti-
iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-penuaan untuk wajah; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; 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, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih; krim pembersih kulit [non-obat];
krim pemutih kulit wajah; krim penghalus kulit; krim perawatan rambut; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan kosmetik;
krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; kutek kuku;
lapisan dasar cat kuku; lipstik; losion; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion
kulit kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pengencang untuk tubuh; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tangan; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up menghapus gel;
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make-up untuk compacts; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan
kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pemutih kulit wajah;
masker rambut; masker scrub pemurnian mendalam; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak perlindungan matahari; minyak tubuh; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket wajah;
palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan cologne; patch jerawat kosmetik;
pelembab; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah; pelembab
wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
berbentuk krim; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pemerah pipi; pemerah pipi
cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pemutih bokong; pemutih ketiak; pena cat kuku remover; pena korektor
untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel)
wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus riasan; penghilang cat kuku
berbentuk gel; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil alis; pensil blush on; pensil
eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; perekat untuk
bulu mata palsu, rambut dan kuku; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan
(Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up;
produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan]
untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk wewangian; rias wajah; riasan mata; sabun
cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun kosmetik; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun wajah; sabun-sabun; salep kosmetik;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; scrub krim
tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub tangan; scrub wajah;
sediaan aromaterapi; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
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 tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik
wajah; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk wajah,
tangan dan tubuh; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan
bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit
wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
perawatan bulu mata; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan
pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan rambut; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum rambut; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun
block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya
dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan
pembersih; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali
pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi
dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut; wajah berkilauan; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; wewangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak esensial; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 10:34:22
540   EtiketDID2022052194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso GG Kates No. 14 RT 002 RW 002, Kel. Rejasari, Kec. Purwokerto
Barat, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Norma Dani Risdiandita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: nextsci
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 10:39:35
540   EtiketJID2022052196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower Lantai 18, Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Angkasa Kreatif Indonesia

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 :

: FCN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; jasa produksi film; jasa-jasa produksi film televisi; produksi film

dan program audiovisual dan televisi; produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film, film video dan serial
televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 10:42:05
30/03/2022 US

540   EtiketJID2022052198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7600 Whitepine Road Richmond, Virginia 23237, U.S.A.
Integrated Global Services, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Olga K. Santoso Bsc., S.H. LL.M.
Law Office of Olga K Santoso  Grand Wijaya Center Blok G 37, Jalan Wijaya II,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMARTGARD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengaplikasi lapisan pelindung untuk industri tenaga yaitu mengaplikasi lapisan-lapisan pelindung pada boiler dengan

cara semprotan termal untuk memberikan perlindungan dari erosi abu terbang dan korosi perapian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 10:44:37
540   EtiketDID2022052199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.216, chongbu 1st Road, Dongxing City,
Fangchenggang, Guangxi Province,
China

LIN XIAO BING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKOYA & Huruf China
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru, Hitam, dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengatur (regulator), listrik; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Relay listrik; trafo distribusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 10:46:57
540   EtiketJID2022052201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokopedia Tower Lantai 18, Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 11, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Angkasa Kreatif Indonesia

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 :

: FCN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke

merchant/partner; Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan
pengembangan infrastruktur teknologi informasi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer
melalui suatu situs web; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi
teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan
aplikasi; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-perangkat lunak
komputer  dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi,
kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; layanan
komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti
lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 10:48:41
540   EtiketJID2022052202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
HARDWOOD PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Neneng Sri Wiyanti S.E.
Pulungan, Winston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K&S Active
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir

yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; 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,
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kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur
konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa
layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan
dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau
dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel,
outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs
barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan 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 retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala,
tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian,
tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode
lainnya; Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk  ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat
secara langsung (brick and mortar); Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam
barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-
cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat
keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko
yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi
toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan grosir yang
disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan
atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat
atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan
tampilan etalase toko ritel; 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
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komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti
ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang
menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir
menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan
selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-
anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik;
Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding;
Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan
toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea,
Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan
toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir
yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan
jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet;
Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko
grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan
pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir
yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan,
selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di
luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu
untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet;
Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan
tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan
sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
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pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan
internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang
disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan,
sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus
yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar
yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan
toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi;
Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan
untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan
golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko
ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk
mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk
membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko
ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan stik lampu LED mainan;
Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru;
Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui
pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah,
dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; 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 eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
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atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun,
pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu
sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan
malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan,
ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyajian barang-barang
pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan
hiburan musikal; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa
toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; TOKO SERBA ADA; Toko Aquarium; Toko Barang
Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan
Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko
barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-
barang seni; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-
alat tulis; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual bakso
goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online;
Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan
dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di
bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake
dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik;
Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet
di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan
mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya
baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca,
batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai
macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual
kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa
kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper,
kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan,
perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat
pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik,
karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual
pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri
serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko
Grosir Elektronik; 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; demonstrasi produk di jendela toko dengan model
langsung; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; jasa jasa katalog toko eceran; jasa manajemen
bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium,
gedung apartemen untuk pihak lain; 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 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 periklanani toko ritel untuk
menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman
berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin
espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa ritel supermarket dan toko serba
ada (departmental store); jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia
melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas
virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi
perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail
secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan
headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail
sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik

Halaman 835 dari 917



digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya
audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk
penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko
untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel,
kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
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 toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan
sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online
menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan fotokopi; 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 kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pengaturan tampilan etalase toko;
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
promosi di dalam toko; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel
disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko bunga;
layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur;
layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh toko musik;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh
toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir
online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan
ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris;
layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang
menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook
di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan
kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir
dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
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peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang

Halaman 837 dari 917



menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam,
transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana
semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan
toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian
umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang
hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel
di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko
ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan
toko ritel menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan;
layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel
menampilkan benang; layanan toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel
menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko
ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen
hewan; layanan toko ritel menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko
ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan
toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan
toko ritel menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko
ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup;
layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel
menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding;
layanan toko ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan
peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan
peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan
veteriner; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko
ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko
ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian;
layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata;
layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan
tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel
menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko
ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel
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on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-
line yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk
utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online
dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas
kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang
menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file
musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film
dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan
kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel online
yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas
sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel
online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan
teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk
hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan
toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel
untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang
menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara;
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layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk
elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen
lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan
melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; 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; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online;
menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari
layanan uang elektronik; 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; pemasaran toko; penataan etalase toko; pengecer toko serba ada; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin
tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan;
toko busana muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang
pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-
kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, coklat muda, emas (gold), orange kecoklatan (jingga kecoklatan).
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; Traktor termasuk traktor penarik; ban traktor; ban untuk kendaraan pertanian; kain

klos; traktor; traktor mesin; traktor pertanian; traktor tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 10:58:27
540   EtiketDID2022052206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
HARDWOOD PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Neneng Sri Wiyanti S.E.
Pulungan, Winston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: K&S Man
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,

tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-
barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak
untuk peralatan berkuda; Benang Jahit Kulit; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang
kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases),
tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian,
koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit;
Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet
untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk
dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; KANTONG UNTUK PENDAKI
GUNUNG; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper
yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong pinggul; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk
penyimpanan sendal selop; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kantong, dari bahan
kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper
untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan
mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang
dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA
LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing;
Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan
untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa
jas; Pemegang label kulit; Pengikat dan tali dari kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk
hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel anak sekolah;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI
GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk
bahu untuk kantong; Sabuk bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA;
TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali
bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan,
cambuk, pelana; Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah;
Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas
buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari
kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil
dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk
keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung
yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai
ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat buku cek; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet];
Tempat kartu kredit; Tempat kartu kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian;
Tongkat; Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-
elektronik untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-
elektronik untuk hewan [penutup mulut]; alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam
mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk
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sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan
tali binatang; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian
untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk
sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci;
barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung;
bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung; bingkai untuk payung atau payung; bit untuk kuda; bulu;
bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang; bulu dijual dalam jumlah besar;
bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; cambuk;
cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing straps (tali untuk kuda);
dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi
kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas],
bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet
genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai
dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet
kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet
kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil;
dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet
kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas
tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet
penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas];
dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet
untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang
di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan;
dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi;
galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di
tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa
[Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda;
kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik;
kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang
membawa informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang;
kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang;
kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan
bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan;
kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet
kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing
kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali
[harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip
yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian;
koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas
kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak
didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper
dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak
tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari
kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi
disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain
untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan
kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar;
kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual
dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian
untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian
untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing; payung; payung
dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung
pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel;
payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung
teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung;
pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat
jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen
untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk
jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan
koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin;
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pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda];
penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan;
penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk
hewan; penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan
untuk bepergian; pohon pelana; portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas
tangan; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel
kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk
pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau
dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam;
sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari
kulit atau dari kulit imitasi; sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing;
sepatu bot kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring
casing dari kulit; stud dari kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau
kalung hewan peliharaan; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali
jalu; tali kekang; tali kekang dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna;
tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat
koper; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk
melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit
imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari
logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang
perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja
terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas
beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas
buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk
pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian;
tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas
haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas
jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman
anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa
pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas
kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai
sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan
mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit
sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak
dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet
kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik
kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung
dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan
dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk
perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus
dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga
bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk
berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas,
dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi
gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek
[leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat folio;
tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet]
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu
kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat kartu
panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat
tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan
tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking;
tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk
binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-
up untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah
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pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:07:23
540   EtiketDID2022052210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kommultali Indah Blok E No. 48, RT/RW : 001/002, Kelurahan Aur, Kecamatan
Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara

Hartono

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 :

: Dalu Mie Mie Snack Original + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau Tua, Hijau Muda, Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun instan; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Enchilada [roti isi]; Makanan beku terutama terdiri

dari mie; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji
yang mengandung (terutama) mie; Mie; Mie Keriting; Mie Korea; Mie Lidi (Lidi-lidian); 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 yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie
yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Roti panggang di suguhkan dengan
saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Sambal cabe kering; Snack Bar (Makanan); bihun [mie]; cabai kering
[bumbu]; coklat; donat; es krim; gochujang [pasta cabai fermentasi]; kopi; kue pastry; lada; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie berbahan dasar kelor; mie instan; mie instan Cina; mie kering; mie
kering bahan pengganti kopi; mie soba instan; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman teh boba; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; rempah-rempah; roti*; sambal;
snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; teh; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan
ringan mie; yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:07:41
540   EtiketDID2022052211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2900 West Alameda Avenue Burbank, California 91505 USA
DC COMICS

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 :

: MAN OF STEEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan peralatan permainan komputer; Bola salju mainan; Mainan yang dapat dinaiki; Mesin game; Set Mainan; Sirip

untuk berenang; Topeng halloween; bakeware mainan; balon; bisbol; bola basket; boneka (dolls); boneka mainan berkarakter;
cendera mata mainan dari kertas; furnitur mainan; game ruang tamu; hiasan pohon Natal; kartu permainan; kendaraan
mainan; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk di bak mandi; mainan yang menyemprotkan air; mandi bola arena
bermain; masker wajah kertas [barang baru]; mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang
menerima taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin slot [mesin game]; mesin video game yang
berdiri sendiri; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan luncur; papan selancar; pengapung untuk berenang;
peralatan masak mainan; peralatan permainan papan; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; perangkat
pengapungan kickboard untuk penggunaan rekreasi; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan manipulatif;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; piring terbang (mainan); playsets untuk tokoh aksi; puzzle
manipulatif; puzzle potongan gambar; sarung tangan baseball; sepak bola; sepatu es; terminal lotere video [mesin game]; topi
pesta kertas; unit permainan genggam elektronik===
===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Penutup
yang pas untuk kereta bayi; Skuter (kendaraan); Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan
tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; alat keamanan kendaraan untuk anak-anak; bagian
struktural untuk kendaraan; bel sepeda; cover untuk kendaraan roda kemudi; flaps lumpur untuk kendaraan; frame plat; kaca
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depan; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan darat; kendaraan off-road; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air
atau rel.; kereta bayi; kursi mobil untuk anak-anak; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil; pelindung matahari untuk mobil;
penutup kereta bayi; pompa udara untuk ban sepeda; rem untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor;
roda untuk kendaraan bermotor; sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; sarung jok dipasang untuk
kendaraan; sepeda; sepeda beroda tiga; sepeda untuk anak-anak; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk
mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:23:10
540   EtiketDID2022052222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: OPPULENCE RESIDENCES SUNTER D-11 RT/RW : 015/016 , Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

LAUW LUCIA ADELLIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHE BIO LITE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SHE BIO LITE + LOGO = Hanya Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacamata; lensa kontak; peralatan dan perlengkapan optik; softlens===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:23:25
540   EtiketJID2022052223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Interkota Indah Blok C 3 No. 15/16, RT/RW. 012/007, Kelurahan Duri Kosambi,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Ricy Candra

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 :

: VAXA MEDIKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan konsultasi di bidang kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:23:27
540   EtiketDID2022052224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Warung Jati No. 12-13 Rt.002/005, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12540

Riva Gita Ratnasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EIGHTHREE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EIGHTHREE terjemahan dari delapan puluh tiga
591 Uraian Warna : putih, biru muda, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion ,

atau kosmetik.; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bulu mata palsu
untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa rambut; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cat alis; Deodorant stick;
Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab
kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter
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cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional;
Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim
untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Larutan pembersih muka; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion dan spray
untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan 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; Masker kecantikan untuk tangan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori;
Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; 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 dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun jerawat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pelembab untuk kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Sipat;
Spray penyegar mulut; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang
disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Warna alis; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; alis palsu; alis palsu perekat diri; antiperspiran
[perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk
rias modifikasi simulasi tubuh; balm cukur; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kondisioner rambut padat; bedak bayi; bedak mandi;
bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk pencuci rambut; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan
penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk
flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum
bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran
tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; face tonics klarifikasi penyeimbang
minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter kuku; handuk pembersih
kebersihan feminin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan non-listrik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah;
kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut
untuk bayi; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim bronzing kulit; krim cukur;
krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan
meningkatkan payudara; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit dalam bentuk cair dan padat;
krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim matahari
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pengencang [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan bubuk; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat
kuku; lapisan dasar cat kuku; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lilin mobil; lipstik; losion dan krim
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untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kecantikan; 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 masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelindung rambut; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut
melambai; lotion styling; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion
tahan usia; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk
wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersihan; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah memurnikan arang; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur [kosmetik];
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air aromatik; minyak
lavender; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak rambut kemiri; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk
pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak
perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse
perlindungan rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk sintetis; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik;
obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pacar
[pewarna kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; 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; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pencerah kulit;
pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
pengkilap bibir; peningkat bawah mata; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk
bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut keratin; perekat untuk kelopak mata ganda;
perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang
terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan
rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah
dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan
kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki;
sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet
untuk linen wangi; sachet wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut;
sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; 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 make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit; sediaan
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pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan
rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik
dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
melindungi rambut dari sinar matahari; 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 perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan deodoran
feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar nafas; semprotan
rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi
dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampoo kering; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang;
stik untuk menyebarkan aroma; stiker seni tubuh; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip
pemutih gigi; styling mousse; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah
bercukur; susu wajah dan lotion; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya dalam bentuk losion dan
semprotan; tabir surya tahan air; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit;
tips kuku; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya;
toner kulit; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik;
topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna bulu mata;
warna jenggot; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dicampur;
wewangian sintetis; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian,
wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:23:56
540   EtiketDID2022052225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara

PT. GARUDA MESIN AGRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir Nurul Ain
Jalan Raden Saleh No. 51A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lite + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, coklat muda, emas (gold), orange kecoklatan (jingga kecoklatan).
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Oli seal klep; Selang Angin; Selang spiral air; cincin sambungan gasket, bukan logam; gasket; gasket berbentuk spiral,

bukan logam; gasket pelindung interferensi elektromagnetik; gasket, bukan dari logam; lakban; lakban selain untuk keperluan
alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; paking sambungan; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan
selang, bukan dari logam; sambungan silinder; sarung tangan isolasi; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang
hidrolik dari karet; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet untuk keperluan pertanian;
selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang plastik untuk keperluan
pertanian; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik; selang,
bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:24:46
540   EtiketDID2022052226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ARUNA NO. 4
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

SURYAMIN CHANDRA

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
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CHRYSANTHEMUM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sol sepatu; ban pinggang (pakaian); kaos kaki; pakaian; pakaian jadi; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk

pria; pakaian luar untuk wanita; sandal; sepatu; sol sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:24:55
540   EtiketDID2022052227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BEKASI TIMUR REGENSI BLOK N2 NO. 12 RT.002 RW.007 KELURAHAN
BURANGKENG, KECAMATAN SETU, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

MOHAMAD SOBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL TENSI
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:26:09
540   EtiketDID2022052228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAV HANKAM BLOK V2/8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 10640
INNANU HUSNA MANIKAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JONQUIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau tua, hijau muda, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Katsu Stik; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Nugget tempe; Olahan ayam

kampung; Sosis; Sosis ayam; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); nugget ayam;
nugget ikan; nugget sapi; sosis ikan; sosis sapi; sosis vegetarian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:28:20
540   EtiketDID2022052229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Top Center lt. 5A. Jalan KH Hasyim Ashari no. 13A, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT. Aliansi Panjat Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mont hood
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana kasual; jaket [pakaian]; kemeja berkerah; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian dari bulu tiruan;

pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian pendakian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki;
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pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu panjat; sweater katun; sweater leher kru;
tanaman legging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:29:07
540   EtiketDID2022052230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karamat gg. Marto 001/003 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi ,
Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43122

ELGIN MUFLIHAN, Fajar Septian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zuriat Adam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tes kehamilan; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Hasil-hasil minuman pantangan

untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu untuk meningkatkan mutu dan
jumlah air susu; Kopi stamina yang mengandung obat; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak;
Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman jahe
merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman obat; Minuman stamina yang mengandung obat;
Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen
dari madu; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Obat tradisional stamina
pria; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan
tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam
bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Susu
bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau
bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil,
laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai
macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bantalan menyusui; campuran minuman suplemen diet rasa
buah; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan
pengobatan; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; gula susu [suplemen gizi]; gula susu untuk
keperluan farmasi; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan/minuman suplemen kesehatan; memerah susu; minuman
bervitamin; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis;
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan);
minuman mineral obat; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi;
minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman untuk bayi;
minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; obat penambah nafsu makan
anak; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; ramuan jamu; ramuan obat; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk merawat kulit
kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan pengujian kehamilan; sediaan
untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan
sebagai suplemen pada susu formula bayi; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui;
suplemen kehamilan; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen minuman kolagen; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi,
anak-anak dan orang tua; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu
formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang
disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; vitamin untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:34:22
540   EtiketDID2022052231

730 Nama Pemohon : MOHAMAD SOBAR
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Alamat Pemohon : PERUM BEKASI TIMUR REGENSI BLOK N2 NO. 12 RT.002 RW.007 KELURAHAN
BURANGKENG, KECAMATAN SETU, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL TENSI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Limun; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman jus buah;

Minuman sari buah; Sekoteng; air soda; jus kurma madu; sirup untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:35:36
540   EtiketDID2022052232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTEMEN SUDIRMAN MANSION Lt. 19F-G, Jl. Jendral Sudirman Kavling 59,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

JANE MELINDA TUMEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suryowidodo S.H., M.H.
Jalan Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAMILLA BLOOM dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAJU 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; Bandana anak-anak; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Daster anak-anak; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
pinggang; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita
bayi; Kancut; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kebaya; Kerudung kepala; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kutang nenek; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Meukasah (Baju); Mukena; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam
wanita, 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, 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

Halaman 851 dari 917



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); Peci; Rompi anak-anak; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung batik; Sarung
sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tenun; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang);
Songkok (Peci); alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu
bot; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan untuk anak-anak; bagian atas sepatu; baju; baju
angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju
hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk
memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; ban pinggang (pakaian); barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi;
bodysuits untuk anak-anak; celana anak; celana atletik; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam;
celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana
kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria;
celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; 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 pelangsing anti selulit; 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
bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek
geser; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak
bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana renang; celana snowboard;
celana stretch; 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; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chemisettes [bagian depan baju]; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; dickeys [bagian depan baju]; gaun bayi; gaun jumper (baju hangat); gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk anak-anak; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket dan celana tahan air;
jaket denim; jaket empuk; jaket jas; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit;
jas luar; jas mandi; jas panjang; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara
sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain oto
untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang;
kebaya batik (pakaian); kemeja formal; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kerudung [pakaian]; kimono;
kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kutang wanita; legging [celana panjang]; legging menjadi
celana panjang; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; menjalankan jas; oto
bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi
dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian
kucing; 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 santai; 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 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 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; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; piyama bayi;
piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; replika celana pendek sepak bola Amerika; rok celana; sandal bayi; sandal
untuk anak-anak; sarung; selempang untuk dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi;
sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot
untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal;
sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak
untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan
celana untuk wanita; setelan jas; sweater bayi; tali celana; tas kain non woven; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas
sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi dan peci; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup
kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:35:44
540   EtiketJID2022052233
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Cipageran Indah II C4 No. 41, Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung
Barat., Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40552

Agung Budianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 ritel
dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari
sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan
pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko serba ada dan ritel; Memberikan informasi produk konsumen
yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penjualan
pakaian,; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Toko
Pakaian Jadi / konpeksi; Toko distro; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; grosir online
terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa-jasa toko
eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau
grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan
aksesori pakaian; layanan pengaturan tampilan etalase toko; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan
ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan
pakaian; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel
online yang menampilkan tutup kepala; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; pengaturan peragaan busana untuk
keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; penjualan busana muslim melalui internet / online;
penjualan hijab melalui internet / online; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; toko; toko busana
muslim; toko hijab; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:35:51
540   EtiketDID2022052234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SINGOSARI TIMUR NO.18, NUSUKAN, BANJARSARI, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57135

PT. PIJAR MULYA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Abu-Abu, Merah, Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pengukur air (meteran air)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:39:44
540   EtiketDID2022052235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUMI MARINA EMAS SELATAN II/E 82, KEL. KEPUTIH, KEC. SUKOLILO, Kota
Surabaya, Jawa Timur

ERVINA WONG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIGAFON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan bangunan plastik; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan;

Jendela PVC; Lis hias gypsum; Lis hias polystyrene untuk bangunan; Lis ornamen interior polystyrene untuk bangunan; Panel
Polyurethane; Panel dinding plastik; Pintu PVC; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang
terbuat dari PVC; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel
dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; dinding pvc; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; kusen
PVC; lantai laminasi, bukan dari logam; lantai papan vinil; lantai parket; lantai parket dan lempengan parket; lantai parket dari
gabus dan konglomerat berbasis gabus; lantai parket dari kayu; lis plafon pvc; panel bangunan, bukan dari logam; panel
drywall [bahan bangunan]; panel lantai, bukan dari logam; partisi, bukan dari logam, untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:39:46
540   EtiketDID2022052236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.,
Kota Medan, Sumatera Utara

PT. GARUDA MESIN AGRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir Nurul Ain
Jalan Raden Saleh No. 51A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lite + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, coklat muda, emas (gold), orange kecoklatan (jingga kecoklatan).
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===nozel plastik untuk kaleng penyiraman logam; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel untuk menyiram selang; pekebun

[pot]; pemeras buah, non-listrik; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pot tanaman hidroponik untuk
berkebun di rumah; sarung tangan berkebun; 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 plastik sekali pakai
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; wadah penanam hidroponik untuk
keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:41:46
540   EtiketDID2022052237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kirana Two Office Tower Lt.10 Unit A. Jl. Boulevard Timur no.88, RT 05 / RW 02,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14240

PT. QORAL INTI PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QORAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru navy
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih lidah; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat

pembersih lidah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:42:15
540   EtiketDID2022052238
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN GUNUNG LINCING RT 002 RW 006 GUNUNGSARI, Kabupaten Jember,
Jawa Timur

NOVAN PURWANSYAH HERMONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: alluvita
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang

mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; 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; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-
karbonasi; minuman berprotein; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman
tersebut; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan rendah kalori; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin;
minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya
nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:42:35
540   EtiketJID2022052239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 82 avenue Raspail,
94250 Gentilly,
France

Opella Healthcare Group SAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Health in your hands
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Menyediakan informasi bisnis,

juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan
melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; distribusi materi iklan, pemasaran dan
promosi; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan
dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu,
mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan ritel untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis
dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui
jaringan komputer global dan melalui internet===
===mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang kesehatan; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pendidikan kesehatan;
publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===
===layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); pelayanan
medis; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:43:20
540   EtiketJID2022052240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Nurul Taubah, Jalan Kebagusan 3 No. 130 D, Kebagusan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

Erlan Primansyah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mahir Institute
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Kuning
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; Database online di bidang hiburan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi animasi dan penampilan
langsung; Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; 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; 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 Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang Buddhistik; Jasa Pelatihan
kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot
berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan
pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan
dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara
khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi,
produksi, produksi teater; Jasa hiburan dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk
pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial
televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan
variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar
interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan
interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai;
Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi
video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan
terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang
ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel
antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan
turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif
dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi
yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di
mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan
permainan komputer dan permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak
dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan
presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama,
aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program
berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan
jaringan seluler; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, 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

Halaman 856 dari 917



konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman
hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film
televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan
off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan
taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi;
Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan,
mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air
seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan
dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi
tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri
seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara
hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan
budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan
diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan
fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan
wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan
busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan;
penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di
stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung;
produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan;
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu,
mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan,
termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet)
untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner,
gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk
pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa
manajemen acara; 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 mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait
dengan kebugaran fisik; 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-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa 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 Bahasa Inggris
secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan
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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 pelatihan di bidang pemrosesan penggajian; Jasa
pendidikan dan pelatihan di bidang pencatatan pensiun; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pencatatan waktu dan
kehadiran karyawan; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pengajuan dan pelaporan setoran pajak; Jasa pendidikan dan
pelatihan di bidang pengembangan karir; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang persewaan karyawan; Jasa pendidikan dan
pelatihan yaitu menyediakan seminar dan lokakarya yang dipimpin oleh instruktur di bidang sumber daya manusia dan sumber
daya manusia (HCM); Jasa pendidikan 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, menyelenggarakan dan menyelenggarakan
konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial,
serta pendistribusian materi kursus yang berkaitan dengannya; 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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan
kebudayaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa pengembangan,
produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia,
podcast, dan rekaman suara; 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 layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; 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  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 penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan
atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di koridor beratap; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa
persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk
kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; 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 taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan 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 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,
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peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasa-
jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan
pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa presentasi tampilan
audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Klub penggemar untuk tujuan
hiburan; Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus pendidikan desain; Kursus-kursus pendidikan
melalui internet; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan,
olahraga, pendidikan dan acara budaya; 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 dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh
klub sosial, klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); 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 dan pendidikan yaitu
menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi augmented reality melalui situs web; Layanan
hiburan dan pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual melalui
situs web; 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 yaitu menyediakan permainan interaktif dan multipemain dan pemain
tunggal yang dimainkan melalui internet atau jaringan komunikasi; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang
denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini di industri tekstil; Layanan
hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang tekstil; Layanan
hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang
keberlanjutan dan kejadian terkini di industri tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang mode;
Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan video game online
game komputer game elektronik dan game interaktif; Layanan hiburan yaitu program penghargaan insentif yang dirancang
untuk memberi penghargaan kepada peserta program yang berolahraga; 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 hiburan konten dan pengalaman interaktif realitas virtual, augmented reality, dan realitas campuran; 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, menyediakan realitas virtual online, realitas tertambah, dan lingkungan realitas campuran; 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 hiburan; Layanan informasi
pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan
otomotif; Layanan klub penggemar (hiburan); 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 konsultasi
pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan;
Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan
hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan
pendidikan; Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan
pelatihan komersial; Layanan pelatihan teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan
air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan
dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan
dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak,
skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
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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, 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 yaitu
menyediakan publikasi online di bidang konten media sosial; 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 pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran; Layanan
penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan produksi dan penerbitan hiburan
multimedia; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang
usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; 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 hiburan audio-visual online melalui jaringan
komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi untuk tujuan pendidikan dan hiburan
di bidang hiburan, kehidupan menengah, dan perguruan tinggi, dan kelompok kepentingan sosial dan masyarakat;
Memberikan pelatihan terkait perangkat lunak komputer; 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; Menawarkan dan mengadakan kontes untuk tujuan pendidikan dan hiburan bagi
pengembang perangkat lunak; Menawarkan dan mengadakan kontes yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan
dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, filantropi, sukarelawan,
layanan publik dan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan, dan berbagi produk kerja kreatif; 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; Mengatur acara pertunjukan untuk tujuan
budaya atau hiburan; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan
kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan acara hiburan untuk pemain video komputer permainan multimedia
elektronik atau interaktif; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan bagi para wirausaha dan investor; Mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis;
Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
produk  halal; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan
lokakarya; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur pameran,
kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan
pendidikan; 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; 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, 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 mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan
pelatihan lokakarya yang berhubungan dengan golf; 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 database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan
dan 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,
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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
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 hiburan termasuk teks, dokumen elektronik, database,
grafik, gambar fotografi dan informasi audio visual, melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya; Menyediakan informasi
mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa pemberian peringkat pengguna untuk tujuan hiburan; Menyediakan kegiatan
budaya; Menyediakan kelas seminar dan lokakarya pendidikan yang dipimpin oleh instruktur untuk pemberi kerja yang
berkaitan dengan pengiriman dan pelacakan faktur vendor; 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 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 musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan online video klip video, vlog, gambar, ilustrasi, artikel, dan abstrak artikel
di bidang komedi, drama, dokumenter, docu-series, animasi, misteri, dan hiburan realitas; Menyediakan pelatihan dan tutorial
secara online; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; 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; Menyelenggarakan pameran dan acara di bidang
pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan;
Menyelenggarakan pameran, acara, dan konferensi di bidang budaya, hiburan, pendidikan, dan jejaring sosial untuk tujuan
non-bisnis dan non-komersial; Menyelenggarakan pameran, acara, dan konferensi untuk tujuan hiburan dan budaya;
Menyelenggarakan pameran, konferensi, dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan
bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen
atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan
melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast;
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 pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga
bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap
kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah; Pelatihan di bidang desain,
periklanan dan teknologi komunikasi; Pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran, dan bisnis; 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 pegawai di bidang rekrutmen pegawai; Pelatihan pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri
kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pembelajaran
antropologi kesehatan manusia; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan
dan pelatihan internal audit; 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, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara
hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk
keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online;
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; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengajaran pendidikan;
Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan acara hiburan;
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian, administrasi,
manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau
hiburan]; Pengorganisasian penyediaan dan pengaturan kegiatan rekreasi dan bersantai; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); 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
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dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas olahraga
untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi
berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online
dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya,
diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi
mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan
olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya; Penyediaan informasi 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, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa hiburan radio dan televisi; Penyediaan kegiatan rekreasi;
Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan
pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan
pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan
komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi
bahasa; Penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh,
online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan
keuangan; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan 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 ujian pendidikan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi seni dan
budaya; Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; 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); Penyewaan fasilitas untuk eksibisi,
balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan atau materi pendidikan;
Penyewaan peralatan pendidikan; 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; Permainan video online, jasa
hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan
sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pesantren (Jasa Pendidikan);
Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi,
pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan
pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan
rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi;
Produksi realitas virtual, realitas tertambah, dan video realitas campuran untuk tujuan hiburan; Produksi video realitas
tertambah untuk tujuan hiburan; Produksi video realitas virtual untuk tujuan hiburan; 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 elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi
materi pendidikan yaitu penerbitan artikel manual jurnal dan blog di bidang pengembangan perangkat lunak kecerdasan
buatan pembelajaran mesin dan membangun antarmuka pengguna; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran,
konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi teks pendidikan; 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 rekreasi keluarga
yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan
rekreasi; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); Ujian pendidikan secara online; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara festival permainan;
acara talkshow (hiburan); 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; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]
untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan terhadap para wirausaha di bidang teknologi bisnis
kewirausahaan dan inovasi (pelatihan); cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
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untuk tujuan pendidikan; 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; expo mengenai kesenian,
kebudayaan,  dan pendidikan; fashion show (hiburan); galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan; hiburan dalam bentuk kompetisi e-sports; 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 olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air;
hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan
dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat
permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan
dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan 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 pendidikan;
informasi pendidikan sekolah asrama; 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 atau hiburan, yang 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 dan pelatihan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; 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 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 menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu
animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital
collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu foto untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa
hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu gambar untuk digunakan dalam lingkungan
digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu seni untuk
digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; 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
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serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; 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 manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di
tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga
yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai; jasa pelatihan
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 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
dan pelatihan yaitu menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan kelas online di bidang sumber daya
manusia dan sumber daya manusia (HCM); 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 penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan,
hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi,
dan turnamen; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan
dengan pendidikan atau pelatihan]; 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 hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten
multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-
jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi
lain; jasa-jasa 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
perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau
hiburan); jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan
permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau
komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video
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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 hiburan dalam
bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan
komunikasi dan internet; 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; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); 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; 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 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 lokakarya pelatihan; 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 dan pelatihan selam lanjutan; kursus pelatihan berbasis
komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis;
kursus pelatihan guru yoga; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket
hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade
hiburan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan dan konsultasi pelatihan kebugaran pribadi; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk
hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; 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 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
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melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; 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 pendidikan atau pelatihan kejuruan; 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 kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub malam [hiburan];
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan;
layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek;
layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui
simulator; layanan pelatihan guru; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan
pelatihan kesehatan di bidang promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit
dan kondisi; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management)
kondisi medis kronis; layanan pelatihan militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan
komputer; layanan pelatihan perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan,
kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan pribadi di bidang kebugaran; layanan pelatihan pribadi di
bidang kesehatan; layanan pelatihan pribadi di bidang kesehatan (wellness); layanan pelatihan pribadi di bidang manajemen
berat badan; layanan pelatihan pribadi di bidang nutrisi; 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 pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; 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, penyelenggaraan
kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan
artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
pengajaran dan 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 pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road
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show pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan video untuk acara; layanan penilaian pendidikan online; layanan penyelenggaraan
pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan produksi hiburan langsung; 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; layanan pusat hiburan; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara
hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; layanan reservasi untuk hiburan;
layanan taman hiburan; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi
pendidikan; lembaga pendidikan; 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 kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan
kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan
kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan;
melakukan pameran untuk tujuan hiburan; melakukan seminar pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya
atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu
untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah
yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan
informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan
aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan informasi di bidang kegiatan
rekreasi; memberikan informasi di bidang pendidikan; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; 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 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 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 hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan
Internet; memberikan informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan
informasi tentang kegiatan olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi
tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; 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 olahraga dan acara olahraga;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui
situs web on-line; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web;
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 ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian pendidikan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik
dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau
olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengadakan konferensi
pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan
iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; 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
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 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 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 tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya
dan pelatihan di bidang bahasa Arab; 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 dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
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kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar
dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan kursus pendidikan bagi siswa di
bidang kekayaan intelektual; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran
untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan
lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak
jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur forum pendidikan
secara langsung; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus
pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus pendidikan; 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 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 seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur
upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan hiburan; 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 menyelenggarakan lokakarya pelatihan;
mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; 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 mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran
dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir, menyelenggarakan, dan
melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan acara e-sport yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi
video-on-demand; 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 spesial yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; 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 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 blog dalam bentuk jurnal secara online
melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan
dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; 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 gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan
fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan
menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme
park); menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk
keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk
pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; 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
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 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 on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online di bidang pendidikan;
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 pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
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kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan
gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus
pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan 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 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 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
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 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 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 materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan permainan video online [layanan hiburan]; 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, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan publikasi online dalam
bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan
konten hiburan; 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 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 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 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 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 dan seminar pelatihan online; menyedikan informasi, memberikan
nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan dan mengatur
pameran untuk tujuan hiburan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang
dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran 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 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
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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 dan melakukan
kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan
pelaksanaan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan pelaksanaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; organisasi
dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi pertunjukan kompetisi,
permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer;
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 kegiatan
budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan
olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk
kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan
minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang
berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi
kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan
olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan
pendidikan; organisasi kursus pelatihan; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; 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 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
pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan
budaya; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi skema pelatihan pemuda; 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; pelaksanaan
kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya
pelatihan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; 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; pemberian informasi
mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa taman
hiburan; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai
penyediaan fasilitas hiburan; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan
dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pemesanan kursi untuk acara
hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; 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 untuk konser musik atau acara musik; penampilan
pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); 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
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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; 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; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan
pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, 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 produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan
atau hiburan; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; 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, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan,
keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan
budaya atau pendidikan; 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, 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, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi,
konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan,
permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; pengujian pendidikan; penilaian atas karya untuk tujuan
pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan dan pengoperasian
fasilitas hiburan; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan
oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis
dan taman hiburan; penyediaan fasilitas pelatihan; 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 hiburan film, televisi dan video musik melalui situs web interaktif; penyediaan informasi dalam bidang
hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam;
penyediaan informasi daring tentang pendidikan; 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 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 yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; 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
kursus pelatihan; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-
bahan daur ulang; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan 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 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 suatu sistem pemungutan suara online melalui
Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan
acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran
hiburan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan
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dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan pertandingan yang
berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan bahan dan peralatan
pendidikan; 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 untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan materi pendidikan; penyewaan
materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan operator data yang direkam untuk
tujuan hiburan; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau olahraga; penyewaan rekaman atau kaset
audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan
bahasa; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi; 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 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; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan surititles untuk acara teater langsung; presentasi acara hiburan
langsung; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya
atau pendidikan; presentasi pertunjukan hiburan langsung; produksi acara hiburan langsung; produksi acara komedi; produksi
acara permainan televisi; produksi acara televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; 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 acara radio dan televisi;
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 penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas;
produksi fitur hiburan langsung; 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 konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan
taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk
tujuan hiburan atau pendidikan; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program acara pendidikan; 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; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan
publikasi elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi buku dan majalah sehubungan
dengan musik dan hiburan; 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 majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi manual pelatihan; publikasi materi pendidikan;
publikasi materi pengajaran pendidikan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara
online; publikasi ulasan online di bidang hiburan; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; rekaman suara dan
layanan hiburan video; reservasi hiburan dan kesenangan; ruang pelarian [hiburan]; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan);
sarana pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi
dan hiburan alam (Hiburan); studi pendidikan di luar negeri; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan
layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; transfer pengetahuan
[pelatihan]; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone; waktu acara
olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:43:28
540   EtiketDID2022052240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTEMEN SUDIRMAN MANSION Lt. 19F-G, Jl. Jendral Sudirman Kavling 59,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

JANE MELINDA TUMEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suryowidodo S.H., M.H.
Jalan Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : COTTON STREET dan Lukisan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
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; Bandana anak-anak; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Daster anak-anak; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
pinggang; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita
bayi; Kancut; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kebaya; Kerudung kepala; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kutang nenek; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Meukasah (Baju); Mukena; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam
wanita, 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, 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); Peci; Rompi anak-anak; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung batik; Sarung
sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tenun; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang);
Songkok (Peci); alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu
bot; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan untuk anak-anak; bagian atas sepatu; baju; baju
angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju
hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk
memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; ban pinggang (pakaian); barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi;
bodysuits untuk anak-anak; celana anak; celana atletik; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam;
celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana
kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria;
celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; 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 pelangsing anti selulit; 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
bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek
geser; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak
bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana renang; celana snowboard;
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celana stretch; 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; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chemisettes [bagian depan baju]; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; dickeys [bagian depan baju]; gaun bayi; gaun jumper (baju hangat); gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk anak-anak; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket dan celana tahan air;
jaket denim; jaket empuk; jaket jas; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit;
jas luar; jas mandi; jas panjang; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara
sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain oto
untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang;
kebaya batik (pakaian); kemeja formal; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kerudung [pakaian]; kimono;
kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kutang wanita; legging [celana panjang]; legging menjadi
celana panjang; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; menjalankan jas; oto
bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi
dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian
kucing; 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 santai; 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 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 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; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; piyama bayi;
piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; replika celana pendek sepak bola Amerika; rok celana; sandal bayi; sandal
untuk anak-anak; sarung; selempang untuk dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi;
sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot
untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal;
sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak
untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan
celana untuk wanita; setelan jas; sweater bayi; tali celana; tas kain non woven; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas
sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi dan peci; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup
kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:44:38
540   EtiketJID2022052241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Graha Indah Blok D21 No 4, RT 011, RW 010, Kota Bekasi, Jawa Barat
Immanuel henri pangaribuan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ersepuluh + LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru tosca, biru, biru muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial dan transmisi gambar,

konten audio-visual, konten video dan pesan; Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan konsultasi, konsultasi dan informasi
yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk fisik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:47:31
540   EtiketDID2022052242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Cangkudu, Kareo,
Kareo-Jawilan,
Serang, Kabupaten Serang, Banten

PT. POWER BLOCK INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI-MORTAR + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HI-MORTAR + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===ADUKAN UNTUK BANGUNAN; BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); 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; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan, bukan dari logam; bahan-bahan
bukan logam untuk bangunan dan kosntruksi; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; mortar untuk bangunan;
pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; semen mortar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:48:52
540   EtiketDID2022052243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plosorejo RT.018 RW.001, Guworejo, Karangmalang, Kabupaten Sragen - Jawa
Tengah, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57222

PT CAHYADI BERKAH JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFIATOMAXIMEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Kuning emas, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam kemasan; Jamu memelihara kesehatan; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman kesehatan

yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita
dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman yang mengandung vitamin; Obat tradisional stamina pria; Ramuan
herbal tradisional; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen kolostrum; Supplement yang
berupa bubuk; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu formula yang mengandung susu kambing;
Susu kolostrum kering; TONIK OBAT KUAT; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; lotion kalamin; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman suplemen gizi; minuman susu
malt untuk keperluan medis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; pelembab vagina; pelumas seksual pribadi;
pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang
mengandung obat; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; suplemen diet kolostrum; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan dengan
efek kosmetik; suplemen vitalitas; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:52:49
540   EtiketDID2022052244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MELATI MAS BLOK SR-24/26 RT.004 RW.001 JELUPANG, Kota Tangerang
Selatan, Banten

IVAN DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKOOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah-

buahan dan sayuran segar, bumbu segar; sayuran segar dan belum diproses===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:54:01
540   EtiketDID2022052245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTEMEN SUDIRMAN MANSION Lt. 19F-G, Jl. Jendral Sudirman Kavling 59,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

JANE MELINDA TUMEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suryowidodo S.H., M.H.
Jalan Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOLLIE & ME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, COKELAT, PUTIH
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; Bandana anak-anak; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Daster anak-anak; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
pinggang; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita
bayi; Kancut; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kebaya; Kerudung kepala; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kutang nenek; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Meukasah (Baju); Mukena; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam
wanita, 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, 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); Peci; Rompi anak-anak; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung batik; Sarung
sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tenun; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang);
Songkok (Peci); alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu
bot; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan untuk anak-anak; bagian atas sepatu; baju; baju
angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju
hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk
memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
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baju zoot; ban pinggang (pakaian); barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi;
bodysuits untuk anak-anak; celana anak; celana atletik; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam;
celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana
kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria;
celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; 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 pelangsing anti selulit; 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
bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek
geser; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak
bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana renang; celana snowboard;
celana stretch; 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; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chemisettes [bagian depan baju]; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; dickeys [bagian depan baju]; gaun bayi; gaun jumper (baju hangat); gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk anak-anak; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket dan celana tahan air;
jaket denim; jaket empuk; jaket jas; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit;
jas luar; jas mandi; jas panjang; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara
sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain oto
untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang;
kebaya batik (pakaian); kemeja formal; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kerudung [pakaian]; kimono;
kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kutang wanita; legging [celana panjang]; legging menjadi
celana panjang; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; menjalankan jas; oto
bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi
dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian
kucing; 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 santai; 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 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 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; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; piyama bayi;
piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; replika celana pendek sepak bola Amerika; rok celana; sandal bayi; sandal
untuk anak-anak; sarung; selempang untuk dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi;
sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot
untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal;
sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak
untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan
celana untuk wanita; setelan jas; sweater bayi; tali celana; tas kain non woven; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas
sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi dan peci; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup
kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:54:04
540   EtiketJID2022052245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Garuda Indonesia, Jl. Kebon Sirih No. 46A, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Citilink
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===inspeksi kendaraan udara sebelum pengangkutan; jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman angkutan udara

Halaman 877 dari 917



internasional; konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan transportasi udara untuk barang dan orang; konsultasi
di bidang transportasi udara; layanan charter udara; layanan perjalanan udara; layanan transportasi udara menampilkan
program bonus frequent flyer; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi udara; menyediakan layanan check-
in otomatis untuk pelancong udara; pemesanan kursi untuk perjalanan udara; pengiriman barang melalui transportasi udara;
pengiriman barang secara ekspres melalui transportasi udara; pengoperasian jaringan transportasi udara; transportasi barang
dan penumpang melalui udara; transportasi barang, penumpang dan pelancong melalui udara; transportasi kargo melalui
udara; transportasi orang yang meninggal melalui udara; transportasi pengiriman melalui udara; transportasi penumpang dan
barang melalui udara; transportasi penumpang dan kargo melalui udara; transportasi penumpang melalui udara; transportasi
udara; transportasi udara  untuk penumpang dan barang; transportasi udara dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:54:49
540   EtiketD102022052246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM PERMATA ROYAL GARDEN CLUSTER 3 /B 1 RT/RW 003/009,
BUNUTWETAN, PAKIS, Kabupaten Malang, Jawa Timur

YURINDA ERGYONA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WRF WEDDING RING FACTORY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:55:29
540   EtiketDID2022052247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citypark Business District, Jl. Malibu Raya No. 8, Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

PT ADHITYA ASHA MEDIKA

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 :

: CARRENS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Blue Yonder and Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kasa untuk

membalut; Korek kuping untuk keperluan medis; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kapas untuk
keperluan medis; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 11:56:48
540   EtiketDID2022052248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
HARDWOOD PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Neneng Sri Wiyanti S.E.
Pulungan, Winston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K&S Kids
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

untuk berenang; Topeng halloween; bakeware mainan; balon; bisbol; bola basket; boneka (dolls); boneka mainan berkarakter;
cendera mata mainan dari kertas; furnitur mainan; game ruang tamu; hiasan pohon Natal; kartu permainan; kendaraan
mainan; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk di bak mandi; mainan yang menyemprotkan air; mandi bola arena
bermain; masker wajah kertas [barang baru]; mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang
menerima taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin slot [mesin game]; mesin video game yang
berdiri sendiri; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan luncur; papan selancar; pengapung untuk berenang;
peralatan masak mainan; peralatan permainan papan; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; perangkat
pengapungan kickboard untuk penggunaan rekreasi; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan manipulatif;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; piring terbang (mainan); playsets untuk tokoh aksi; puzzle
manipulatif; puzzle potongan gambar; sarung tangan baseball; sepak bola; sepatu es; terminal lotere video [mesin game]; topi
pesta kertas; unit permainan genggam elektronik===
===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Penutup
yang pas untuk kereta bayi; Skuter (kendaraan); Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan
tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; alat keamanan kendaraan untuk anak-anak; bagian
struktural untuk kendaraan; bel sepeda; cover untuk kendaraan roda kemudi; flaps lumpur untuk kendaraan; frame plat; kaca
depan; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan darat; kendaraan off-road; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air
atau rel.; kereta bayi; kursi mobil untuk anak-anak; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil; pelindung matahari untuk mobil;
penutup kereta bayi; pompa udara untuk ban sepeda; rem untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor;
roda untuk kendaraan bermotor; sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; sarung jok dipasang untuk
kendaraan; sepeda; sepeda beroda tiga; sepeda untuk anak-anak; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk
mobil===
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===Alat dan peralatan permainan komputer; Bola salju mainan; Mainan yang dapat dinaiki; Mesin game; Set Mainan; Sirip
untuk berenang; Topeng halloween; bakeware mainan; balon; bisbol; bola basket; boneka (dolls); boneka mainan berkarakter;
cendera mata mainan dari kertas; furnitur mainan; game ruang tamu; hiasan pohon Natal; kartu permainan; kendaraan
mainan; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk di bak mandi; mainan yang menyemprotkan air; mandi bola arena
bermain; masker wajah kertas [barang baru]; mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang
menerima taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin slot [mesin game]; mesin video game yang
berdiri sendiri; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan luncur; papan selancar; pengapung untuk berenang;
peralatan masak mainan; peralatan permainan papan; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; perangkat
pengapungan kickboard untuk penggunaan rekreasi; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan manipulatif;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; piring terbang (mainan); playsets untuk tokoh aksi; puzzle
manipulatif; puzzle potongan gambar; sarung tangan baseball; sepak bola; sepatu es; terminal lotere video [mesin game]; topi
pesta kertas; unit permainan genggam elektronik===
===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Penutup
yang pas untuk kereta bayi; Skuter (kendaraan); Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan
tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; alat keamanan kendaraan untuk anak-anak; bagian
struktural untuk kendaraan; bel sepeda; cover untuk kendaraan roda kemudi; flaps lumpur untuk kendaraan; frame plat; kaca
depan; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan darat; kendaraan off-road; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air
atau rel.; kereta bayi; kursi mobil untuk anak-anak; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil; pelindung matahari untuk mobil;
penutup kereta bayi; pompa udara untuk ban sepeda; rem untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor;
roda untuk kendaraan bermotor; sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; sarung jok dipasang untuk
kendaraan; sepeda; sepeda beroda tiga; sepeda untuk anak-anak; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk
mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:08:13
540   EtiketJID2022052251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. EMPANG NO. 1, RT. 002/RW. 001, KEL. GUDANG, KEC. KOTA BOGOR
TENGAH, Kota Bogor, Jawa Barat, 16123

REGGIEDIO ZENNA YAPAULO

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 :

: WARUNG BAKSO CAKKUMIS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WARUNG BAKSO CAKKUMIS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Orange, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan

dan gerobak; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari internet; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; jasa
restoran dan katering; layanan restoran keliling; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:11:40
540   EtiketJID2022052252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE PROMINENCE TOWER ALAM SUTERA, LT. 28 UNIT C, JL. JALUR SUTERA
BARAT KAV. 15, KEL. PANUNGGANGAN TIMUR, KEC. PINANG, Kota Tangerang,
Banten, 15143

PT. JAGADDHITA KARYA TRIHUTAMA

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 :

: INFINITYJKT PT. JAGADDHITA KARYA TRIHUTAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : INFINITYJKT adalah satu kesatuan nama merek dimana JKT adalah singkatan dari nama PT.
JAGADDHITA KARYA TRIHUTAMA

591 Uraian Warna : Navy, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasangan ubin, Pemasangan Batu Bata atau Pemasangan Blok; jasa kontraktor rumah; konstruksi bangunan tempat

tinggal; menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; pemasangan pagar; pemasangan perlengkapan dan
perlengkapan untuk bangunan; pemasangan pintu dan jendela; pemasangan produk desain interior; perbaikan dan
pemeliharaan bangunan tempat tinggal; plesteran dan pengecatan interior bangunan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:13:07
540   EtiketJID2022052253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE PROMINENCE TOWER ALAM SUTERA, LT. 28 UNIT C, JL. JALUR SUTERA
BARAT KAV. 15, KEL. PANUNGGANGAN TIMUR, KEC. PINANG, Kota Tangerang,
Banten, 15143

PT. JAGADDHITA KARYA TRIHUTAMA

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 :

: INFINITYJKT PT. JAGADDHITA KARYA TRIHUTAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : INFINITYJKT adalah satu kesatuan nama merek dimana JKT adalah singkatan dari nama PT.
JAGADDHITA KARYA TRIHUTAMA

591 Uraian Warna : Navy, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain interior bangunan,

kantor dan apartemen; Jasa desain interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan
rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan renovasi; desain dekorasi interior; desain interior dan eksterior
bangunan; desain interior untuk kantor; disain furnitur; jasa arsitektur interior; jasa desain interior dan eksterior; memberikan
informasi di bidang desain interior melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:15:05
540   EtiketDID2022052254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.216, chongbu 1st Road, Dongxing City,
Fangchenggang, Guangxi Province,
China

LIN XIAO BING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKOYA & Huruf China
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; As starter untuk kendaraan; BIS BERMOTOR; Gerobak dorong;

Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kampas kopling untuk kendaraan; Kapal laut; Karavan; Karoseri kendaraan
bermotor roda tiga, atau lebih; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan
basah dan solenoida pengganti; Motor roda tiga; OTOBIS; Sadel untuk sepeda motor; Setang sepeda; Skuter; Sliders rangka
untuk sepeda motor; Tuas persneling untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; badan untuk kendaraan;
bagian kendaraan berupa penopang radiator; bagian rem untuk kendaraan; bak engkol untuk kendaraan darat; ban
kendaraan; ban untuk kendaraan darat; baut setang piston; bemper untuk mobil; blok rem untuk kendaraan; bus bermotor;
casis untuk kendaraan darat; cermin untuk digunakan pada kendaraan; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk
kendaraan darat; gerbong; gerbong kereta api; golf cart [kendaraan]; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jari-jari roda
sepeda motor; jeruji roda kendaraan; jeruji sepeda; jeruji untuk kendaraan darat; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca
spion; kafilah; kampas rem untuk kendaraan; kapal pesiar; kendaraan serba guna; kendaraan udara; kereta gantung; klakson
untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi roda; kursi roda listrik; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil
listrik; moped; motor untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; pedal; pelindung lampu
untuk kendaraan; pelindung radiator motor; perahu; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut untuk
kendaraan; persneling untuk kendaraan darat; pesawat terbang; poros transmisi untuk kendaraan darat; rangka untuk
kendaraan darat; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk
kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; ring transmisi; roda gigi untuk kendaraan darat; roda untuk kendaraan darat;
selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda beroda tiga; sepeda motor; setang sepeda
motor; spakbor; standar untuk kendaraan darat; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tanda belok untuk kendaraan
darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tempat bagasi untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; transmisi untuk
kendaraan darat; tutup naf; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:17:28
540   EtiketJID2022052255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOHO Roseville A-1511, Jl. Kapten Soebianto Djojohadikusumo CBD BSD Lot 1.8
Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15321

PT. PROFITTO INOVASI KREATIF

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 :

: SOLMATER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua dan oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:17:57
540   EtiketDID2022052256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Lukisan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; kentang goreng; kentang yang dimasak; keripik kentang; keripik

kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:18:20
540   EtiketDID2022052257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plosorejo RT.018 RW.001, Guworejo, Karangmalang, Kabupaten Sragen - Jawa
Tengah, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57222

PT CAHYADI BERKAH JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFIATOMAXIMEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Kuning emas, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman susu

(dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terutama terbuat
dari susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Produk Susu Bubuk; Susu beraneka rasa; Susu dan produk
susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan
nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu
dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas
lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu kambing dan produk susu yang
berasal dari susu kambing; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai,
kambing, domba, dan nasi; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat
protein yang dikocok (protein shakes); bubuk susu; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan
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kandungan kopi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman susu dengan
rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; produk susu; produk susu dalam bentuk bubuk; serbuk susu
kambing; susu; susu bebas laktosa; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk rasa untuk membuat
minuman; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu
dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu kambing; susu kambing bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:23:07
540   EtiketDID2022052259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Cangkudu, Kareo,
Kareo-Jawilan,
Serang, Kabupaten Serang, Banten

PT. POWER BLOCK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOOD BOND + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GOOD BOND + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===ADUKAN UNTUK BANGUNAN; BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); 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; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan, bukan dari logam; bahan-bahan
bukan logam untuk bangunan dan kosntruksi; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; mortar untuk bangunan;
pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; semen mortar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:26:32
540   EtiketDID2022052260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH KAPUK TOHO, BLK D/16, RT/RW:001/003, KAMAL MUARA,
PENJARINGAN JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14470

CHEN ZHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERHOKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem

polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk
keperluan industri; Perekat pestisida; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk;
Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat;
getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; gluten [lem],
selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; 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 penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; 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, 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 paving;
perekat untuk paving hias; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk sepatu
bot dan sepatu; perekat untuk ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk ujung tongkat
biliar; perekat untuk wallpaper; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan perekat untuk perban
bedah; semen perekat; senyawa perekat untuk pipa; zat perekat untuk digunakan dalam industri===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:52:54
540   EtiketDID2022052266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. ADYAKSA NO. 5, RT. 002/RW. 005, KEL. HARJOSARI, KEC. SUKAJADI, Kota
Pekanbaru, Riau

T.S  NURILA ZAHARAZAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANDAFA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 12:54:48
540   EtiketJID2022052267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Alexandri III Blok J 1 No. 30, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12210

SINTIA KOLONAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mega Yustisia Nihayah S.H
Mega Yustisia & Partners  Penthouse Plaza Marein Lantai 23, GH 30  Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOODMAX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko serba ada; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; 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 supermarket; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 13:03:44
540   EtiketJID2022052272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

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 :

: Rumah Kawla
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan,

dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan
dengan fasilitas hotel; Jasa penginapan; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan
akomodasi sementara; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau
berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan biro akomodasi
(hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan pemesanan dan layanan reservasi
untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan
makanan dan minuman]; Layanan pondok penginapan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi;
Penginapan untuk liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan layanan informasi
penginapan dan restoran; Perhotelan; hotel yang diperpanjang tinggal; 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
hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat
pemesanan akomodasi dan hotel; 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 [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 hotel; jasa
katering hotel; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi
hotel; jasa penginapan wisatawan; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan akomodasi hotel; layanan
akomodasi perhotelan; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; 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 hotel;
layanan lounge hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk
mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel,
restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan
pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penginapan resor; layanan
penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat
membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan
informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan ulasan on-line
tentang restoran dan hotel; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi hotel; menyediakan akomodasi di
hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan informasi penginapan
perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan makanan dan penginapan di
peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan
kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; 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; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pembuatan reservasi penginapan sementara
untuk orang lain; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel;
pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; penginapan turis; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi
secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi
sementara; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; 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
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 furnitur untuk hotel; penyewaan
handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai
untuk hotel; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan pemesanan penginapan sementara;
reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; sewa tirai untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 13:06:49
540   EtiketDID2022052274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, Inc.
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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 :

: CALBEE HOOLEYS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CALBEE : nama pemohon.
HOOLEYS : merupakan suatu penamaan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kentang (dalam bentuk) stick; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan dan keripik

berbahan dasar kentang; Produk terbuat dari kentang; Sediaan kacang polong; bola-bola kentang; buncis, diolah; kacang
polong olahan; kacang polong, diolah; kentang goreng; kentang, diolah; keripik kedelai; keripik kentang; keripik sayuran; lentil
(kacang), diolah; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan
dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; onion rings
(olahan dari bawang); ubi jalar, diolah===
===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk udang dengan rasa; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Muesli; Sediaan sereal; biskuit-biskuit; coklat; es krim; gula-gula; keripik [produk
sereal]; keripik udang; kerupuk; kerupuk nasi; kerupuk udang; kue kering; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan
ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar jagung; permen; permen karet kunyah; roti kering croutons;
saus salad; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:33:21
540   EtiketJID2022052429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Robahan Sukomoro, RT 007 RW 001, Kel. Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab.
Magetan, Prov. Jawa Timur  , Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63391

YESI FAJAR PANGESTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERAH REMPAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih; Merah; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus;
layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; 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; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:35:03
540   EtiketDID2022052430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Growfazz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen makanan (supplement diet); Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang
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berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; suplemen
makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:39:41
540   EtiketDID2022052435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TELUK INDAH BLOK U NO. 8, KEL. PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

NOVITA

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 :

: KAPOO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Pakaian dinas seragam; Rok Jeans; Rok pengantin; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal];

cardigan; dasi; foulards [artikel pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; maillots [pakaian renang]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian bayi [pakaian];
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dansa; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian malam; pakaian
pengendara sepeda; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; rok celana; rok denim; rok
pendek; rok rajut; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal pakai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang
[pakaian]; setelan rok; syal; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal yang melingkar di
leher; topi; topi bersepeda; topi dan peci; topi golf; topi hujan; topi mandi; topi olahraga; topi pantai; topi rajut; topi renang; topi
untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:40:23
540   EtiketJID2022052436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Nirwana III PF-15/10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Adrian Adhi Tjandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRAFTMORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh,

gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau
melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi
untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan
teh; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan
penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan
toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi
elektrik; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar
kopi, teh dan coklat; Organisasi nirlaba di bidang kopi; 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
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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; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran
atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan fotokopi; layanan grosir untuk kopi;
layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel yang
berkaitan dengan kopi; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; manajemen
usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual
makanan ringan; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi
dan pengolah kata; 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

21/07/2022 17:41:33
540   EtiketJID2022052437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HAYAM WURUK NO 111ZC , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
10120

CV YES TERANG DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YES TRADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU, PUTIH, HITAM, ABU ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan

barang dan jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan
melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:45:02
540   EtiketDID2022052438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
HARDWOOD PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Neneng Sri Wiyanti S.E.
Pulungan, Winston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K&S Kids
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat bantu latihan golf; Alat
dan peralatan permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat pembentuk otot pada tangan; Alat
pembentuk otot perut; Alat pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat permainan (playthings) elektronik;
Alat permainan edukasi; Alat rehabilitasi tubuh; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Alat-alat
pelindung dalam olah raga; Aparat dan peralatan latihan dan kebugaran; Arko; Balok start (balok untuk garis start); Balon
berbentuk tongkat untuk bersorak; Balon mainan; Balon tiup; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bangku sit up; Bank
mainan; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Bantalan
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lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bantalan tulang kering untuk penggunaan atletik; Bar
dinding untuk senam; Bar senam; Barang-barang permainan busa baru; Barang-barang untuk bermain golf; Bean bag; Beban
dalam lompat tali; Blok start untuk olahraga; Bobot bebas; Bola air; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul
permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan
kriket; Bola mainan; Bola salju mainan; Bola ukuran apa saja; Bola untuk berlatih golf; Bola, tee, dan penanda golf; Boneka
Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka bermain kartu; Boneka dari
bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka maskot; Boneka natal; Boneka
tokoh aksi; Busur memanah Jepang; Catur Cina [permainan]; Cones bola kerucut; Deck (papan pijakan kaki) papan luncur dan
piring terbang untuk permainan melempar; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan lampu Natal listrik; Egrang; Gangsing;
Gawang/Stum kriket; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang
untuk bayi; Gundu; Hiasan Dinding Wayang Kulit; Hiasan dan dekorasi untuk pohon natal; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-
gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki natal; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu,
lilin, dan gula-gula; Indikator gigitan (untuk memancing); Jari-jari dan tangan-tangan busa; Joran; Kantong jaring; Karet sintetis
untuk trek balap (mainan); Karpet untuk bermain golf; Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere; Kartu perdagangan
(permainan kartu); Kasing untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kasing untuk raket tenis; Kedok
(Topeng Untuk Menari); Keleci; Kendaraan model untuk anak-anak; Kereta luncur salju (mainan); Kerupuk Natal [kebaruan
pesta]; Koleksi boneka; Koper untuk memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang
diadaptasi untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak memancing [peralatan memancing]; Kotak
untuk umpan bentuk lalat [peralatan memancing]; Kue kering Natal [bonbon]; Kursi game interaktif untuk game video; Kursi
untuk permainan (kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan;
Lilin pemodelan mainan; Mah-Jong; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure
dengan kepala besar; Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang
lembut; Mainan dari logam; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap;
Mainan kertas; Mainan ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi;
Mainan tokoh karakter; Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan
resin; Mainan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo;
Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan
mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan
basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung
tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang
berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-
anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka;
layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka
yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan
aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan
otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure
cincin gulat mainan kendaraan mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang
diadopsi untuk digunakan dengan layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan
puzzle boneka mainan mainan mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan
topeng kostum topeng kostum masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket
elektronik; Menashi-daruma [boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin game; Mesin latihan fisik; Mesin pachinko; Mesin
permainan arcade; Mesin video game mandiri; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat
permainan); Model die-cast; Natal kerupuk; Obyek kamuflase untuk berburu; Ondel-Ondel (Boneka); Ornamen dan dekorasi
pohon Natal; Ornamen dan dekorasi pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Ornamen pohon
Natal menggabungkan fungsi alarm kebakaran; Panjat Pinang; Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik);
Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar
polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak
kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang
digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan
mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan;
tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan,
semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Pegangan untuk bat tenis meja; Pelembungan; Pelindung kaki untuk
penggunaan atletik; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; Pelindung
lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk
memancing; Pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik; Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit
berburu; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol; Penanda tee golf; Pendukung atletik; Pengapung untuk
memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang pancing); Penghilang kail ikan [memancing]; Penjaga lengan
untuk penggunaan atletik; Penjaga sikut untuk penggunaan atletik; Penutup tas golf; Penutupan pohon Natal; Peralatan basket
terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan berlatih golf; Peralatan game; Peralatan ketahanan pembentukan otot; Peralatan latihan
fisik bukan untuk keperluan medis; Peralatan olah raga; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan
papan seluncur salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju; Peralatan pelurusan ayunan golf; Peralatan rehabilitasi
(peralatan senam); Peralatan skating; Peralatan tenis, yaitu, bola tenis; Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk
latihan fisik; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan model;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat
model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap)
untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari bagian
(dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat
dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai; Perangkat
kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model mainan; Pergilah naik game; Perlengkapan alat senam dan
olahraga; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser, bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras pemasangan;
Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran taktil,  permainan
dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix
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kristal cair; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil
(alat permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan
pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe
arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang
dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras),
bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga),
bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga);
Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-
perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Perosotan air; Pi atas; Pita pegangan untuk raket soft tennis;
Pita/ikatan elastis; Pita/ikatan senam; Pohon natal dari bahan sintetis; Qiu-Qiu; Rak tongkat pemukul bola biliar; Rangkaian
kail pada umpan untuk Tenya Fishing; Rok pohon Natal; Rumah mainan; Sarung papan selancar; Sarung tangan kriket;
Sarung tangan untuk tinju; Senar untuk memancing; Sepatu luncur; Sepatu roda; Sepatu roda mainan; Sero (Perangkap Ikan
Dari Bambu); Set Mainan; Simpai; Sirip untuk berenang; Skittles; Stan untuk tas golf; Stoking Natal; Struktur gedung mainan;
Tali senam; Tanda pengenal tas golf; Tas disesuaikan untuk membawa papan selancar; Tas khusus diadaptasi untuk
peralatan tenis; Tas untuk untuk memancing; Tas yang diadaptasi khusus untuk video game genggam dan konsol video game;
Tegakan pohon natal; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang
digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup
kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk
permainan; Tongkat pemukul permainan kriket; Tongkat untuk memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Tongkat untuk
penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru; Topeng halloween; Topeng mainan dan kostum; Truk (penyangga roda)
papan luncur; Tudung tongkat pemukul golf; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan tongkat golf; Umbing (Jala Dari
Kerangka Bambu); Wayang Kulit; [target]; adonan mainan; aileron untuk papan selancar angin; aksesoris pakaian boneka;
aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan
mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alas lantai interaktif untuk mengontrol gim video;
alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat bantu renang; alat bantu renang
tiup untuk anak-anak; alat beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat berkendara gelanggang; alat dan mesin
bowling; alat genggam untuk permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan koin/konter, otomatis); alat
hiburan untuk digunakan dalam arcade; alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; alat latihan fisik, selain untuk
keperluan medis; alat mainan; alat memanah; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat pembuat sudut derajat ski; alat
pemukul untuk anak-anak; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; alat peringatan (indikator
gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat
permainan genggam untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat seukuran saku
untuk bermain video game; alat sulap; alat untuk Tolak peluru ( berupa besi yg bentuknya bulat ); alat untuk game; alat untuk
gim selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; alat untuk melakukan trik sulap;
alat untuk melatih otot tangan (barang-barang olahraga); alat untuk memancing; alat untuk memperbaiki tanah berumput
(aksesoris golf); alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; alat untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat utuk bermain pasir; alat yang berupa cakram untuk Lempar
cakram; alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan
fisik; antena jaring voli; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; aroma kamuflase manusia untuk berburu; aroma penarik
binatang untuk berburu; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau memancing; aroma umpan untuk
memancing; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman
bermain; ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; bahan model pesawat terbang; baju besi mainan;
bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band
pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis; band pegangan untuk raket
tenis meja; bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bantal Cihui yang baru; bantal meja biliar; bantal meja snooker; bantalan
bahu untuk penggunaan olahraga; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika;
bantalan fokus karate; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika;
bantalan karate shin; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan
olahraga; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk skateboard; bantalan
pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk
skateboard; bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan pergelangan tangan
untuk skateboard; bantalan riser skateboard; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; bantalan siku untuk skateboard;
bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan tendangan karate; bantalan
tendangan untuk seni bela diri; bantalan traksi untuk bodyboard; bantalan traksi untuk papan dayung; bantalan traksi untuk
papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; bantalan traksi untuk skateboard; bantalan tulang kering untuk seni
bela diri; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar latihan; bar monyet; bar paralel untuk senam;
barang untuk bermain janggi [catur Korea]; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barang-
barang olahraga untuk latihan olahraga bola basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang
senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan
(cross training); barbel untuk angkat berat; barbell; barel panah; baseball batting tees; bata bangunan mainan; batang paralel
yang tidak rata untuk senam; batangan alat angkat beban; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu keriting; batu
untuk bermain game Go; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beanbag untuk
bermain otedama; beban kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebat-bebat
(pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bendera golf [artikel
olahraga]; bendera sudut untuk bidang bermain; berburu; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf;
berdiskusi; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring untuk golf; berlatih
jaring untuk kriket; bermain menyusun karpet puzzle; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk
digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; bidang (pegangan) anti licin untuk raket; binatang mainan; binding ski; binding
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snowboard; binding untuk ski air; binding untuk ski alpine; binding untuk ski lintas negara; bisbol; bisbol dan softball
menggosok lumpur; blinds berburu [artikel olahraga]; blok (mainan); blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan];
blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga;
bob-giring; bobot (pemberat) pancing; bobot kaki [artikel olahraga]; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola; bola
basket; bola biliar; bola biliar penghitungan; bola bocce; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga;
bola hoki lapangan; bola kaca salju; bola kaki; bola karet; bola kebugaran; bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan
menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola olahraga; bola pantai; bola pantai tiup; bola pelota; bola permainan; bola
petanque (petong); bola polo; bola polo air ; bola pétanque; bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tangan; bola tenis;
bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk anak-anak; bola untuk bermain paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola
untuk game; bola untuk juggling; bola untuk olahraga; bola untuk olahraga raket; bola untuk permainan; bola untuk permainan,
meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf,
peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; bola untuk senam ritmik; bola untuk soft tennis; bola voli; bola voli tegak;
bola-bola; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berbicara;
boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang
mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka
lembut; boneka mainan; boneka mainan berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia];
boneka mewah; boneka porselen; boneka tangan; boneka tradisional Jepang; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah;
boneka ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang terkait dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya;
boneka yang terkait dengan Festival Girls Jepang dan aksesorisnya; botol susu boneka; buah-buahan Mainan; bumerang;
bumper biliar; bumper bowling; bumper kolam renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam;
bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; burung mainan; busa mengapung untuk berenang; busur berburu; busur dan
panah mainan; busur silang [artikel olahraga]; busur untuk memanah; cacing memancing buatan; cacing plastik untuk
digunakan sebagai umpan memancing; cangkir untuk dadu; catur; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk
keperluan olahraga; cawat olahraga untuk tujuan atletik; cendera mata mainan dari kertas; chip game; chip poker; chip poker
[peralatan game]; chip roulette; chip untuk judi; chistera untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cincin berenang; cincin
renang; cincin tinju; cincin untuk senam; cindera mata berupa mainan kecil; colokan pancing; confetti meja; counter [cakram]
untuk gim; craps tables [peralatan game]; creels [perangkap ikan]; curling sapu; curling sapu [artikel olahraga]; dadu;
daggerboard untuk papan selancar angin; dam [permainan]; dayung dan raket tenis meja; dayung skateboard; dayung untuk
bermain paddleball; dayung untuk bermain tenis platform; dayung untuk ski selancar; deck skateboard; deck snowboard;
dekorasi untuk pohon Natal; dekorasi untuk pohon Natal, kecuali barang penerangan dan permen; dinding panjat; diskus
[artikel olahraga]; diskus untuk olahraga; diskus untuk olahraga lapangan; dreidels; drone [mainan]; duck blinds [artikel
olahraga]; dumbbell; dumbel untuk angkat berat); ekor layang-layang; ekspander dada [berolahraga]; ekspander[berolahraga];
ekstender untuk latihan dada; film pelindung disesuaikan untuk game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang
disesuaikan untuk layar untuk game portabel; fishing fly boxes [artikel memancing]; fletching untuk panah memanah; foil untuk
pagar; foil, sayap foil, pengatur keseimbangan foil, rangka foil, pelat tambatahan foil,tiang layar foil; furnitur boneka; furnitur
mainan; furnitur untuk rumah boneka; game backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik
genggam; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam
dengan tampilan kristal cair; game komputer bertenaga baterai dengan layar LCD; game panah magnetik; game papan
sugoroku; game pinball; game portabel dengan layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi;
game ruang tamu; game sasaran; game shogi [catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan
dan mainan; gamepad; gamepad untuk digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk digunakan dengan konsol game;
gamepad untuk video game; gantungan baju untuk hiasan pohon Natal; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi
mainan; garasi mainan pit stop; garis layang-layang; gasing (mainan); gaun boneka; gawang sepak bola; gelang slap
(mainan); gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gerobak tas
golf bermotor; gigi palsu baru; girdle untuk sepak bola Amerika; giroskop dan stabilisator penerbangan untuk pesawat model;
gitar mainan; gol basket; gol hoki es; gol untuk sepak bola Amerika; grip band untuk raket bulutangkis; grip pegangan untuk
tongkat golf; grip untuk raket bulutangkis; grip untuk raket squash; grip untuk raket tenis; gulungan layang-layang; gulungan
untuk memancing; gym bayi; gym hutan [peralatan bermain]; hadiah-hadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah kecil untuk pesta
-pesta dansa (cindera mata pesta); halter; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang];
harmonika mainan; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk papan selancar angin, lilitan
harness, alat tambahan harness; harness memancing; harness pendaki; harness untuk papan layar; headset gaming khusus
diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter
mainan yang dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal
musikal; home plate [artikel olahraga]; hwatu [kartu remi Korea]; ikan mainan; indikator mogok untuk memancing di es; isyarat
biliar; isyarat snooker; jack-in-the-box; jaket renang; jala ikan genggam; jalur balap untuk kolam renang; jalur lari dari plastik;
jalur sepatu roda; jam mainan; jam tangan mainan; jaring basket; jaring bola; jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; jaring
kupu-kupu; jaring mainan kupu-kupu; jaring pendaratan untuk pemancing; jaring raket; jaring renang; jaring tenis; jaring tenis
meja; jaring tenis platform; jaring untuk gol hoki es; jaring untuk gol sepak bola; jaring untuk kantong meja biliar; jaring untuk
kantong meja snooker; jaring untuk lapangan olahraga; jaring untuk olahraga; jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku
meja biliar; jaring untuk sasaran hoki lapangan; jaring voli; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola olahraga; jarum
untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk game; jembatan biliar; jembatan biliar isyarat; jembatan isyarat snooker;
jockstraps [pendukung atletik]; joran pancing dan perlatan pancing; joystick game komputer; joystick untuk permainan video;
juggling diabolos; jungkat-jungkit; kacamata mainan prisma; kain strip penyerap keringan untuk bet dan raket; kait untuk
hiasan pohon Natal; kaleidoskop; kalung papan selancar; kalung perahu layar; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan
yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kapur untuk isyarat
biliar; kapur untuk isyarat snooker; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bermain tradisional Jepang; kartu bingo; kartu
domino; kartu keno; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap;
kartu tarot [kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karung tinju; karung tinju untuk tinju; karuta playing cards [permainan kartu
Jepang]; kaset pegangan untuk raket; kaset pegangan untuk raket bulutangkis; kaset pegangan untuk raket squash; kaset
pegangan untuk raket tenis; kaset pegangan untuk raket tenis meja; kasing  yang disesuaikan untuk membawa tongkat
pemukul bisbol; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kasing papan dart; kasing untuk bermain kartu; kasing untuk bola
tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasing untuk raket bulutangkis; kasing untuk raket soft tennis; kastil mainan; kasur atau
bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kasus panah; kasus untuk aksesoris bermain; kasus untuk busur
memanah; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat snooker; kasus untuk panah memanah; kasus untuk struktur mainan;
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kasus untuk tokoh aksi; kelereng untuk game; kendali jarak jauh untuk kendaraan model skala operasi; kendaraan balap
model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan mainan
elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan
mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari
dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan;
kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang
dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala yang
dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kepala tongkat golf; keping permainan yang digunakan oleh pembagi
kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; keranjang ikan; kereta bayi mainan; kereta bola; kereta golf tidak bermotor;
kereta luncur [artikel olahraga]; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju untuk
penggunaan rekreasi; kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta luncur untuk digunakan dalam wahana
hiburan menurun; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kereta tas golf; kerucut slalom (mainan);
kettlebells; keyboard untuk konsol gim video; keypad game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; kiteboards; klub untuk
juggling; klub untuk senam ritmik; kneeboards; kok; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung
udara; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk
penggunaan rekreasi; koma [potongan kayu untuk game shogi]; komputer mainan (tidak bekerja); konfeti; konsol game; konsol
game genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk
kendaraan; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak alat-alat memancing;
kotak kubah; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan;
kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat
memancing]; kotak plyometric untuk latihan; kotak surat mainan; kotak susun; kotak untuk umpan pancing; krim yang
dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; krim yang dioleskan tanpa obat
untuk meningkatkan cengkeraman tangan di panjat tebing dalam dan luar ruangan; kru pit model skala; kubah kuda untuk
senam; kuda goyang; kuda kayu (artikel olahraga); kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik;
kumpulan permainan papan; kursi reel; kutub untuk lompat galah; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; landasan
pacu plastik (mainan); langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju;
latih pucks dalam bentuk busa atau gel yang tertutup dalam case yang diadaptasi secara khusus; latihan beban; latihan katrol;
latihan trampolin; latihan treadmill; layang-layang; layang-layang parafoil; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase
[barang-barang olahraga]; layar kamuflase untuk tujuan berburu; layar melempar bisbol; ledakan pesta; leg guard; lemari
untuk mesin video game arcade; lembing untuk olahraga lapangan; lompat tali; loncatan untuk senam; lonceng untuk pohon
Natal; lubang berlatih golf; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan
aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang
dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas
multipel elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan
beberapa aktifitas; mainan anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan
bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi
kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari;
mainan buaian; mainan bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker
wajah hal yang baru; mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan
elektronik; mainan elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima
televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan  [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam
untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang
mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan
jarum jam yang terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet;
mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk
kotak/perangkat; mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular;
mainan kotak musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk
piringan; mainan lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk
binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan
mesin pemotong rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan
muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung
lunak; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat
model; mainan perkembangan bayi; mainan permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan
plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap;
mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan
warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan
aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi;
mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara;
mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang
dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk
melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah
kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan,
semprotan air mainan; mainkan terowongan; mainkan uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain; masker wajah
kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; masker wajah menjadi mainan; masker wajah untuk olahraga; masker wajah
untuk olahraga, selain untuk menyelam; masker wajah untuk pengendara sepeda; mata kail pancing; mata kail untuk
memancing; meja biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan koin; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja foosball; meja
mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; meja snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi
untuk keperluan gaming; memainkan perangkat pengocok kartu; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk papan dayung
stand-up; memblokir boneka; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika; membuat sketsa mainan; memukul kuda untuk
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senam; mendorong mainan; menendang tee; mengapung tiup untuk berenang; menggantung glider; meninju bola untuk tinju;
meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam; mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin ball pitching; mesin
berat untuk latihan fisik; mesin bingo elektronik [mesin game]; mesin dan aparatus game; mesin dan peralatan kebugaran;
mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin
dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-
anak; mesin game pinball (mainan); mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima
taruhan; mesin game yang menghasilkan atau menampilkan hasil taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin
poker; mesin hiburan yang dioperasikan dengan koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah
aerobik; mesin latihan; mesin latihan elips; mesin memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan;
mesin permainan cakar derek; mesin permainan elektronik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin
permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin
permainan video rumah; mesin permainan video untuk digunakan dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan
tangan untuk digunakan dengan sistem konsol permainan video; mesin pinball; mesin pinball yang dioperasikan dengan koin;
mesin pitching bisbol; mesin rehabilitasi dan mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin resistensi untuk berolahraga; mesin
slot [mesin game]; mesin tangga untuk berolahraga; mesin uap model mainan; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin
untuk latihan fisik; mesin video game arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; mesin video game
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin
video game yang berdiri sendiri; mesin video output game untuk digunakan dengan televisi; mikroskop mainan; miniatur-
miniatur untuk digunakan pada permainan perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap
mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model
skala; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan
yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model mainan; model skala; model
skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk digunakan pada permainan peran; model-model
untuk digunakan pada permainan perang; monoskis; motor mainan menggunakan aki (accu); mouse game; mouse gaming;
mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; mouse untuk konsol gim video; mulai blok untuk berenang; naik
mobil mainan; netballs; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi dan permen; ornament musiman (mainan);
otopet mainan; overgrip untuk raket; overgrip untuk raket bulutangkis; overgrip untuk raket tenis; overgrips untuk raket squash;
overgrips untuk raket tenis meja; paddleboards; paddleboards stand-up; paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat
olahraga]; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk boneka tradisional Jepang; pala untuk latihan
olahraga bola Basque pelota; palang horisontal untuk senam; palang pintu tarik; palet (permainan); palu polo; palu untuk
olahraga lapangan; panah mainan; panah untuk memanah; panahan; pancing bersandar; pancing mainan; panggilan burung
[umpan]; panggilan game berburu; panggung untuk tujuan rekreasi; pangkalan baseball; papan berenang; papan berenang
untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar menggabungkan layar; papan luncur; papan
pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan selancar angin; papan selancar tidak bermotor;
papan seluncur salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan
untuk bermain game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk selancar layang-layang; papan yang
digunakan untuk olahraga air; papan-papan permainan-permainan; paraglider; paralayang; party popper [pesta hal baru];
pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung mainan plastik yang dijadikan model; patung
mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang [senjata anggar]; pedang bambu untuk kendo; pedang
kayu untuk kendo; pedang mainan; pedang untuk pagar; pegangan layang-layang; pegangan pancing; pegangan panjang
dinding (barang-barang olahraga); pegangan tongkat golf; pegangan untuk raket; pegangan untuk raket tenis meja; pegangan
untuk tongkat golf; pegas untuk berolahraga; pelampung memancing untuk pemancing; pelampung untuk keperluan rekreasi,
snorkeling,; pelat anti licin; pelatih (ekspander); pelindung anggota tubuh (barang-barang olahraga); pelindung bahu ;
pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada untuk baseball; pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada
untuk hoki lapangan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk
gimnasium; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga); pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat
game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar plastik
disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk peralatan video
game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan
genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk permainan elektronik genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk video game elektronik genggam elektronik; pelindung layar
yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan video game
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat
dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik
genggam elektronik; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga); pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk
penggunaan olahraga); pelindung panggul (untuk penggunaan olahraga); pelindung pergelangan kaki; pelindung pergelangan
tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk judo; pelindung perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung
perut untuk penggunaan atletik; pelindung perut untuk seni bela diri; pelindung perut untuk taekwondo; pelindung pinggang
untuk penggunaan atletik; pelindung pisau sepatu untuk melindungi saat berolahraga seluncur es; pelindung siku [artikel
olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tapak dasar untuk papan selancar angin, spreader, katrol,
ekstensi tiang layar untuk papan selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin, diabolos untuk
tapak tiang layar untuk papan selancar angin; pelindung telapak tangan untuk penggunaan atletik; pelindung tenggorokan
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untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika;
pelindung tulang ekor  (untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat olahraga); pelindung tulang kering
(peralatan olahraga); pelindung tulang rusuk (untuk penggunaan olahraga); pelindung ujung kaki; pelindung wajah [artikel
olahraga]; peluncur target [artikel olahraga]; peluncur untuk merpati tanah liat; pemain rekaman mainan; pemandangan busur
non-teleskopik untuk memanah; pemandangan busur terbuka untuk memanah; pemandu sorak pom-pom; pembalap model
skala; pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pemberat untuk latihan beban;
pembuat mainan nois; pembuat suara baru untuk digunakan sebagai lelucon dan lelucon; pemegang diadaptasi khusus untuk
tiket lotre; pemegang pancing; pemegang tee golf; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat biliar;
pemegang untuk snooker cue chalk; pemintal memancing; pemukul bisbol; pemukul bola untuk permainan; pemungut bola
golf; pemungut bola tenis; pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset; penajam titik panah; penanda biliar;
penanda bola golf; penanda chip untuk bingo; penanda untuk bola golf; penarik ikan; penarik rusa; pendukung atletik pria
[artikel olahraga]; penerbangan panah; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali gerak
untuk game komputer dan video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game;
pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil
mainan; penggulung pancing; pengikat kepala ; pengontrol dan joystick untuk gim video; pengontrol permainan video;
pengontrol untuk mesin video game; pengontrol untuk pesawat mainan; pengunci papan luncur salju, pelindung papan luncur
salju, sabuk pengaman; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga lengan untuk memanah;
penjaga pisau seluncur es; penjaga siku untuk bermain skateboard; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup berbentuk
untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis; penutup
berbentuk untuk raket raket; penutup berbentuk untuk raket squash; penutup berbentuk untuk raket tenis; penutup berbentuk
untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk ski; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup berbentuk untuk tongkat golf;
penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala; penutup kepala untuk raket bulutangkis; penutup kepala untuk raket
squash; penutup kepala untuk raket tenis; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup khusus disesuaikan untuk pohon
Natal buatan; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket tenis; penutup
pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk tongkat
golf; penutup pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet, busa dan
plastik untuk peralatan senam; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk konsol game;
penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan
es; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan es;
penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk
kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; perabot untuk rumah boneka; perada untuk
dekorasi pohon Natal; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan; peralatan bermain di luar
ruangan; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan biliar; peralatan bola voli; peralatan bulutangkis;
peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan dan aparatus game; peralatan dan
aparatus senam dan olah raga yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; peralatan dan artikel untuk olah raga dan pelatihan
fisik (selain untuk keperluan medis); peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya
peralatan latihan beban dan latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi;
peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer,
peralatan game elektronik dan peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan golf; peralatan hiburan dan
gim yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan hiburan disesuaikan untuk
digunakan dengan penerima televisi; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; peralatan juggling; peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan
musik mainan; peralatan olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk
keperluan rehabilitasi medis; peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pagar; peralatan pancing;
peralatan pelatihan seni bela diri; peralatan pelatihan tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan elektronik
dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer selain yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk
penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan papan; peralatan permainan video dan komputer selain
dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi.; peralatan raket; peralatan
rehabilitasi tubuh; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan squash; peralatan tenis; peralatan tetherball; peralatan
untuk bermain biliar; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan untuk game konsumen yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik
selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan untuk senam; peralatan
video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang berdiri bebas; peralatan video game yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan
kartu; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perangkap merpati tanah liat; perangkat model keterampilan mainan
figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat pengapungan kickboard untuk penggunaan rekreasi; perangkat
permainan catur; peredam getaran untuk raket; peredam getaran untuk raket tenis; pergelangan tangan dan bobot
pergelangan kaki untuk berolahraga; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; perisai mencolok untuk penggunaan
olahraga; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga tim; perlengkapan permainan voli,
yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan
peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade; permainan bangunan; permainan beratap
menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan dam (games); permainan dan
alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan elektronik genggam untuk anak-anak;
permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam; permainan gelang; permainan hoki;
permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer elektrik selain yang diadaptasikan untuk penggunaan
dengan penerima televisi; permainan komputer genggam; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi
untuk tujuan permainan; permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik;
permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara;
permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan;
permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk diruang tamu (parlour); permainan
untuk mesin game; permainan untuk pesta; permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk
digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang
dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat
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mainan sling; pesawat model skala; pesawat terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; pesta nikmat dalam sifat kerupuk; pesta nikmat dalam sifat pembuat suara;
piano mainan; pin bowling; pin, ketapel (peralatan olahraga); pinetters bowling; piring pitcher; piring pitcher untuk baseball;
piring pitcher untuk softball; piring salju; piring terbang (mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast,
mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing,
mainan kucing; pisau es; pisau untuk tongkat hoki es; pistol air; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita
[hal baru pesta]; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe [pesta hal baru]; pita penahan keringat (barang olahraga); pita
senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; plastron kendo; platform latihan; playhouses luar ruangan; playsets untuk
boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pohon Natal buatan; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin
panah; poin panah untuk berburu; poin panah untuk memanah; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan
bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan;
ponsel untuk anak-anak; pool penghitungan bola; poros bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban;
poros panah; poros panah untuk memanah; poros tongkat golf; poros untuk tongkat golf; poros untuk tongkat hoki es; posting
jaring tenis meja; pot goke [pot untuk potongan batu yang digunakan dalam game Go]; potongan catur; potongan untuk
bermain catur Cina; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel yang terbungkus; pucks hoki; pucks hoki es; puncak berputar;
pushchairs mainan; putar untuk meninju tas; putters golf; puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar;
puzzle tipe kubus; quiver untuk memanah; quoits; rak bola biliar; raket; raket bulutangkis; raket frontenis; raket padel; raket
pelota dari kayu; raket raket; raket soft tennis; raket squash; raket tenis; raket tenis meja; raket tenis menekan; rangkaian tali
pengaman untuk memanjat; rantai (barang-barang olahraga); rattles [mainan]; rel skateboard; rem ski; reproduksi miniatur
stadion, yaitu, mainan model stadium kecil yang terbuat dari plastik; ring bola basket; ring, bola dan balon untuk cross
training.; rintangan untuk olahraga lari; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi mainan;
roda lotre; roda omni [robot mainan]; roda roulette; roda skateboard; roda untuk kendaraan mainan; roda yoga; roket mainan;
rol busa dilipat; rol untuk sepeda latihan stasioner; rompi pemberat (barang-barang olahraga); rosin digunakan oleh atlet;
rumah bermain anak-anak; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat beban dan cross training;
sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya; sabuk latihan
pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sabuk renang; safety padding untuk
badminton uprights; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas
olahraga; salju Globes; salju buatan untuk pohon Natal; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter untuk papan
selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk papan
selancar; sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan angkat berat; sarung tangan anyaman pelindung untuk latihan
bermain bola Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris untuk
permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung tangan
hoki lapangan; sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga; sarung
tangan pagar; sarung tangan penangkap; sarung tangan penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk softball;
sarung tangan pertama baseman; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan
raket; sarung tangan renang; sarung tangan selancar angin; sarung tangan skydiving; sarung tangan softball; sarung tangan
untuk game; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung kawat;
sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung yang diperkuat; sarung tangan untuk sepak bola Amerika;
sarung tangan untuk ski air; sarung tinju; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap air; segel kulit [penutup
untuk ski]; segitiga bola biliar; segitiga bola snooker; senar leader untuk memancing; senar raket; senar untuk memancing;
sendok garpu mainan; sendok umpan untuk memancing; senjata anggar; senjata mainan; senjata paintball [peralatan
olahraga]; senjata tombak [artikel olahraga]; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sensor
gigitan [memancing]; sepak bola; sepatu boneka; sepatu es; sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepatu roda
untuk anak-anak; sepatu skating dengan skate terlampir; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan
stasioner; sepeda mainan; sepeda mainan elektrik; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak
untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan; set ayunan; set bulu tangkis; set
dumb-bell; set halter; set helipad; set konstruksi mainan; set mainan balap; set teeball; set tiket sekali pakai untuk bermain
game kesempatan; setrika golf; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak; simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam
ritmik; sinkers memancing; sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam;
sirip untuk papan layar; sirip untuk papan selancar; skateboard jari; ski; ski air; ski alpine; ski lintas negara; ski roller; ski salju;
ski selancar; skibobs; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; sling shot [artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan
oleh pegas [artikel olahraga]; spreader (alat bantu angkat) untuk selancar angin; stan berburu [artikel olahraga]; stasiun
layanan mainan; stik untuk balon dari plastik; string untuk raket; string untuk raket bulutangkis; string untuk raket olahraga;
string untuk raket raket; string untuk raket squash; string untuk raket tenis; string untuk raket soft tennis; string untuk tongkat
lacrosse; stringers memanah busur; struktur model skala [mainan]; susun blok; tab jari untuk memanah; tabel game elektronik
dan elektromekanis dengan output video; tabel permainan video craps komputerisasi; tabung tiup memancing mengapung; tali
(lompat tali, tarik tambang); tali busur untuk memanah; tali digunakan untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali
pengikat paha; tali pengikat untuk bodyboard; tali pengikat jari; tali pengikat pergelangan tangan; tali pengikat siku; tali
pengikat telapak tangan; tali penyangga untuk latihan beban; tali pusat jaring tenis; tali sandang keamanan untuk papan
selancar; tali tas golf; tali untuk papan selancar; tali untuk permainan lompat; tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan;
tangga senam; tangkai stik untuk balon dari plastik; target; target elektronik; target elektronik untuk permainan dan olahraga;
target senjata api; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; target udara miniatur yang
dikendalikan radio untuk olahraga; target untuk memanah; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop
tiup; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga); tas disesuaikan untuk bola bowling;
tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan
olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk snowboards; tas disesuaikan
untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk tongkat lacrosse; tas golf; tas golf
dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video
game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk
peralatan gim video genggam; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas khusus
diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game genggam; tas khusus diadaptasi untuk
peralatan bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk raket soft tennis; tas khusus diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan dalam ice figure skating; tas khusus
disesuaikan untuk barang-barang dan peralatan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas
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khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas kriket; tas memancing; tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas
pembawa untuk papan ski air; tas pengangkut bola; tas peralatan untuk rugby (peralatan latihan rugby); tas raket; tas tee golf;
tas tongkat golf; tas troli untuk peralatan golf; tas umpan untuk memegang umpan hidup; tas untuk skateboard; tas untuk
tongkat golf; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk
peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang
dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tas yang disesuaikan untuk alat
pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; teater
boneka [mainan]; tee golf; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tembakan menempatkan untuk olahraga
lapangan; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat batang untuk memancing; tempat gulungan pancing; tempat lilin untuk
pohon Natal; tempat tidur boneka; tempat tidur gantung mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi dalam air; tenis tegak;
tepi papan ski; terminal lotere video [mesin game]; terompet mainan; tiang ganda untuk berlayar (wishbone); tiang gawang dan
jaring,; tiang latihan pull bar; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar angin, pelat dasar
tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; tiang net bola voli; tiang
rugby; tiang slalom; tiang untuk papan layar; tiang untuk selancar angin; tikar latihan [artikel golf]; tikar latihan mengemudi
[artikel golf]; tikar untuk bermain; tiket lotere tercetak; tiket lotre; tiket lotre menjadi tiket undian; tiket undian; tippet memancing;
tips biliar; tips isyarat snooker; toboggans [artikel olahraga]; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan
diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat berputar-putar; tongkat biliar; tongkat estafet; tongkat hoki;
tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling; tongkat lacrosse; tongkat mainan; tongkat pancing; tongkat pembuat
gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; tongkat sihir mainan; tongkat ski;
tongkat ski untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng anggar; topeng baru;
topeng bisbol; topeng karnaval; topeng kendo; topeng kostum; topeng mainan; topeng penangkap; topeng penangkap untuk
baseball; topeng penangkap untuk softball; topeng teater; topeng topeng; topi mendukung partai; topi perkusi [mainan]; topi
pesta kertas; topi pesta kertas kerucut; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan;
traktor untuk digunakan dalam wahana hiburan menurun; trampolin; treadmill untuk digunakan dalam latihan fisik; trek balap
[mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; troli golf bermotor; troli golf tidak bermotor; troli pengangkut
untuk papan selancar angin; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik,
sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran
kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan;
tujuan hoki lapangan; tutup kepala boneka; tutup pelindung untuk papan selancar; umpan berburu unggas air; umpan
memancing buatan; umpan rusa; umpan untuk berburu; umpan untuk berburu atau memancing; umpan untuk memancing; unit
genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk
bermain game elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit
genggam untuk bermain permainan video; unit genggam untuk bermain video game; unit genggam untuk memainkan game
elektronik; unit genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan
eksternal atau monitor; unit joystick genggam untuk bermain video game; unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada
perahu pribadi; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; unit permainan genggam elektronik; unit remote kontrol interaktif untuk video game; usus untuk memancing; usus
untuk raket; usus untuk raket bulutangkis; usus untuk raket tenis; uta-garuta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards
[permainan kartu Jepang]; video game selain dari yang diadaptasikan hanya untuk penggunaan penerima televisi; wadah
untuk peralatan memancing; wahana taman hiburan; wakeboards; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima
komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi; waterski; wind sock dekoratif (mainan); yo-yo; yoga guling;
yumi [busur untuk memanah Jepang]; épées untuk pagar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:45:51
540   EtiketJID2022052439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Satelit Utara Blok BT No.29, Surabaya
PT. CALTERA BIOBIRU NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALTERA MICROBIOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai

barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari outlet distributor; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan
eceran dan grosir; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Manajemen spanduk iklan yang
berafiliasi dengan pemasaran; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Nasehat untuk konsumen;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain
dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran melalui media elektronik; Pengecer
barang-barang; Promosi penjualan (untuk orang lain); Proses administratif pesanan belanjaan; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; iklan dan pemasaran kooperatif; jasa agen pesanan pembelian; jasa periklanan dan manajemen;
jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
komunikasi; layanan pemasaran online; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan ritel disediakan oleh supermarket;
layanan ritel online; pemasaran langsung; pemasaran media sosial; pemasaran produk; penataan etalase toko; perdagangan
barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi
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komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; periklanan pemasaran
langsung; strategi pemasaran konten; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:47:48
540   EtiketDID2022052440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Brightfazz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim wajah dan kulit; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sampo; kosmetik dan sediaan kosmetik; krim wajah dan tubuh;

produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); sabun batang; sabun cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; serum kulit (kosmetik); serum rambut; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:48:18
540   EtiketDID2022052441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Babakan Galumpit RT. 001 RW. 007 Kel. Rancasalak Kec. Kadungora,
Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44153

VEMILIA TRIWULANDARI

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 :

: JUST TIKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, oranye, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu

(dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk
seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk
bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan
mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi
untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria
(terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari
kulit); Grip untuk dompet wanita; Kantong untuk tas pinggang; Pegangan untuk dompet wanita; Ransel; Ransel anak sekolah;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali untuk dompet
wanita; Tas 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 kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas pinggang; Tas ransel kantong , yaitu, tas
kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; 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); Tas, tas kartrid, ransel,
koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua
terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita,
tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu
[dompet]; alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin;
dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu
kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas];
dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet
kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu
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kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil
[tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam
mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi
[tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas];
dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil];
dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet
uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet
wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang
terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; grip [tas]; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; karakasa
[payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit [dompet]; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori
dekoratif; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak
topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kulit dan imitasi 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 imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; moleskin [kulit imitasi]; pemegang
koin dalam bentuk dompet; penutup kain untuk tas travel; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi
ransel; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel
kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk
pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau
dari kulit imitasi; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; tag tas golf dari kulit; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin;
tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas
alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja beroda;
tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas berburu
olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas
gimnastik; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing belanjaan; tas
jinjing dan ransel; tas kecil dari kulit; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit; tas kulit,
koper, dan dompet; tas kunci; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas
multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk
koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas
perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggang; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan
dari logam mulia; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas spons; tas suvenir; tas tangan;
tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas wanita; tas-tas
kecantikan yang dijual kosong; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam
bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet;
tempat kartu telpon (dompet); train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:52:46
540   EtiketDID2022052443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Brightfazz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen makanan (supplement diet); Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang

berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; suplemen
makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:52:53
540   EtiketDID2022052444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SADANG NO. 35 RAHAYU, KEL. RAHAYU, KEC. MARGAASIH, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat

HARDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CAROLINE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Iistrik untuk menarik dan membunuh serangga; Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Bakul;

Barang pecah belah; Besek; Centong; Diffuser minyak esensial elektrik; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gentong; Jepitan
pakaian; Kemoceng; Kepala sikat gigi listrik; Ketel Bukan Listrik; Kuas untuk kosmetik; Langseng; Loyang; Panci anti lengket
(Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci presto; Parutan (alat rumah tangga); Pendaringan; Pengki; Penjepit; Penyemprot
untuk penata rambut; Peralatan makan dari keramik; Peralatan masak; Poci; Rak Piring; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu lidi;
Sarung tangan untuk memasak; Sedotan Lipat; Sedotan minum dari plastik; Semprotan parfum; Sendok saji dari plastik; Serit
(Sisir Rambut); Sikat Eyeliner; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat
perona pipi; Tatakan; Termos air; Tutup gelas; Tutup periuk; Ulekan; Wajan anti lengket; akuarium dalam ruangan; alas piring
dari kulit; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alat air untuk membersihkan gigi dan gusi; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan serangga; alat masak
bukan listrik; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat pengepel; alat
pengeruk es; alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penyiram; alat penyiram
untuk menyiram bunga dan tanaman; alu kayu dan mortir; aplikator rias; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan
polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak;
bak pembilasan; bakeware; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; barang pecah
belah dari tanah; barang-barang keperluan kamar mandi; barang-barang mandi shower; baskom [wadah]; baskom cuci
[mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; benang gigi obat; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blok
pisau; bola cermin; bola cucian [peralatan rumah tangga]; botol; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol
parfum; botol pendingin; botol semprot; botol-botol plastik; cangkir buah; cangkir kertas; cangkir kue muffin; cangkir pelatihan
untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir telur; celengan logam; celengan, bukan dari logam; ceret teh, non-listrik;
ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan puding; cincin serbet; corong; dispenser benang gigi; dispenser kertas
toilet; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga;
dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; ember cat; ember pel; ember plastik;
ember sampah; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; gagang sapu; gantungan baju pengeringan; garpu ukiran; gelas
[wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dicat; gelas kaca; gelas kertas; gelas minum yang dapat diisi
ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas sikat gigi; guci*; injector untuk keperluan kuliner; jarum suntik untuk keperluan
kuliner; juicer jeruk; kaca untuk jendela kendaraan [produk setengah jadi]; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pemoles; kain
penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain untuk membersihkan botol bayi; kaleng susu; kancing kait;
kandang untuk mengumpulkan serangga; karpet garu; kendi krim; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang; keranjang sampah; kerudung
akuarium; kontainer rumah tangga; kotak jendela; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak
permen; kotak sabun; kotak tisu; kotak uang dari logam; kotak uang, bukan dari logam mulia; kuali; kuas *; kuas bibir; kudeta
[mangkuk]; lap bulu; lengan pengupas bawang putih non-listrik; mangkuk [baskom]; mangkuk buah dari kaca; mangkuk
dangkal; mangkuk dari logam mulia; mangkuk keramik; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk sekali pakai; mangkuk sup;
mangkuk, bukan dari logam mulia; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah
tangga, non-listrik; mixer dapur, non-listrik; model [ornamen] terbuat dari keramik; mortir kayu untuk penggunaan dapur;
mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mug; mug dari logam mulia; mug minum pintar; mug yang dapat
digunakan kembali; mug, bukan dari logam mulia; nampan makan; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; nozel
untuk kaleng penyiraman; ornamen kristal; panci bergagang; panci muffin; panci panggang; panci penggorengan; panci wajan;
papan nama dari porselen; papan setrika; parut untuk penggunaan dapur; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembakar
dupa; pembuka botol; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pemegang gelas sikat gigi; pemegang jagung; pemegang sedotan;
pemegang serbet, bukan dari logam mulia; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk kantong plastik,
untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah tangga; pemegang untuk talenan; pemeras buah, non-listrik;
pemeras jus, non-listrik; pemeras pel; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong cookie [biskuit];
penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; pencakar panci dan wajan; pencapit makanan; pendingin [ember es];
pengaduk koktail; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, non-listrik; penggiling, [peralatan dapur] yang
dioperasikan dengan tangan; penggulung sushi; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengisi daya [alat
makan]; pengocok telur, non-listrik; pengumpan burung; penjepit sayur; penutup kotak tisu; penutup makanan; penutup
makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penyaring kopi, bukan dari kertas,
menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan
makan; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan oven; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit,
pemutar; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkap tikus; piala; piring; piring kertas; piring meja; piring
memanggang; piring untuk hidangan; pispot; pot; pot moka, non-listrik; puff bedak; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan
kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan piring; rak
pengeringan untuk binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rel dan cincin handuk; sangkar burung; sapu dalam ruangan; sapu
keras; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; sarung tangan oven; sedotan kertas;
sedotan untuk minum; sendok es; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur];
sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sepatu; sendok untuk keperluan rumah
tangga; set mug; set panci masak; sikat alis; sikat aplikasi warna rambut; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata, sisir dan
pemisah; sikat cukur; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat jamur; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat
kuku; sikat mandi; sikat pakaian; sikat rambut; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat sayur; sikat sepatu; sikat
toilet; sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk
mengolesi daging; sikat wallpaper; singkatan mandi bayi portabel; sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir kumis; sisir non-listrik;
sisir rambut; sisir rambut, listrik; souvenir datar; spatula untuk penggunaan dapur; spons make-up; spons tubuh; stoples kaca
[carboys]; sumpit; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; tangki air untuk ikan hidup [indoor aquaria]; taplak
meja dari bambu; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan untuk memanggang; teko; teko besar; teko non-listrik;
tembikar; tempat bedak dijual kosong; tempat handuk pada kamar mandi; tempat lilin lilin; tempat mandi bayi, dapat dipindah;
tempat roti; tempat sabun; tempat tissue; tempat tusuk gigi; termos dari logam mulia; termos nasi; tongkat aplikator untuk
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merias wajah; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; tumbuk sayuran; tusuk gigi; tusuk
sate memasak; tutup penggorengan; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk
mangkuk, panci, wajan dan cangkir; vas bunga; wadah bedak padat; wadah berisolasi panas untuk keperluan rumah tangga;
wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah minuman;
wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk
penggunaan dapur; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah sikat gigi; wajan; wajan
non-listrik; wastafel; wol baja; wol kawat baja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:55:40
540   EtiketDID2022052445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Putraco Daichi No. 49A RT. 008 RW. 007 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40282

ASRI WIDI PRAMESTI, FAIZAL KHAIRUL S.SOS

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 :

: VERSUSCITY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; 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 tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda
motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; 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); Pakaian air untuk ski
air dan dalam air; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian tahan air; Pakaian, tutup
kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, 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); Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki;
Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu bot musim dingin; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap
air; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Tatakan air liur dari kain; 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); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan
berkerudung; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal
gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju angin; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos
bertopi; 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;
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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; gaun mohair; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
jaket berkerudung; jaket dan celana tahan air; jaket hujan; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco;
jas hujan setelan; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jubah hujan; kain pengikat untuk pergelangan tangan
[pakaian]; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan
ortopedi); kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus kaki air;
kaus kaki celana panjang; kemeja formal; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; ketuk celana; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah
untuk ski air; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga;
pakaian kedap air; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; 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);
penjaga ruam untuk olahraga air; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot
dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); ponco hujan; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; rompi angin; rompi tahan angin;
sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu Hujan; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu hujan; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu tahan air;
setelan angin; setelan celana untuk wanita; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu;
sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali celana; topi hujan; topi kulit domba; topi wol; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:58:11
540   EtiketDID2022052446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Irigasi Sipon Gg. H. Amsar RT.4 RW.4 No.11 Kel. Gondrong, Kota Tangerang,
Banten, 15146

Darul Mahbar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FrezHelm
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan biru dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi untuk

pewangi ruangan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; parfum cair; pembersih karpet dengan pewangi; wewangian
alami; wewangian dicampur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:58:54
540   EtiketDID2022052447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JI. Ters. Jakarta Utara Komp. Putraco Daichi No. 49.A Rt. 08 Rw. 07 Kel. Cicaheum
Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40282

FAIZAL KHAIRUL S.SOS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCKMEN INSIDE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; 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 tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda
motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; 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); Pakaian air untuk ski
air dan dalam air; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian tahan air; Pakaian, tutup
kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, 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); Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki;
Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu bot musim dingin; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap
air; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Tatakan air liur dari kain; 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); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan
berkerudung; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal
gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju angin; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos
bertopi; 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;
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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; gaun mohair; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
jaket berkerudung; jaket dan celana tahan air; jaket hujan; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco;
jas hujan setelan; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jubah hujan; kain pengikat untuk pergelangan tangan
[pakaian]; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan
ortopedi); kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus kaki air;
kaus kaki celana panjang; kemeja formal; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; ketuk celana; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah
untuk ski air; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga;
pakaian kedap air; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; 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);
penjaga ruam untuk olahraga air; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot
dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); ponco hujan; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; rompi angin; rompi tahan angin;
sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu Hujan; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu hujan; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu tahan air;
setelan angin; setelan celana untuk wanita; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu;
sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali celana; topi hujan; topi kulit domba; topi wol; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:59:26
540   EtiketDID2022052448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Soka No. 17A, RT.006, RW.001, Kel. Kramat, Kec. Senen, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450

BEBY JULIANE RIAZIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELÍNIGOODS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; Pewangi untuk pewangi ruangan; 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; balsem, selain untuk keperluan
medis; batu keramik beraroma; bom mandi; bubuk masker tubuh; busa mandi; eau de toilette; fizzies mandi; garam mandi;
garam mandi beraroma; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; isi ulang aroma
untuk reed diffusers; krim wangi; lotion dan krim tubuh beraroma; lulur; masker tubuh; minyak pijat; minyak tubuh; minyak
wangi; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; penyegar
tubuh dengan cara disemprot; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis;
sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sachet parfum; sampo untuk rambut manusia; scrub kaki; scrub krim tubuh; semprotan linen beraroma;
semprotan rambut; semprotan tubuh beraroma; serpih mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:01:04
540   EtiketDID2022052449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Youngfazz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim wajah dan kulit; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sampo; kosmetik dan sediaan kosmetik; krim wajah dan tubuh;
produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); sabun batang; sabun cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; serum kulit (kosmetik); serum rambut; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:04:42
540   EtiketDID2022052450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SADANG NO. 35 RAHAYU, KEL. RAHAYU, KEC. MARGAASIH
, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

HARDIANTO

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 :

: CAROLINE  + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT LAS MANUAL; Alat pencacah daging (alat tangan); Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat pengupas kabel

[perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat potong besi; Alat potong memotong
keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah;
Baja pengasah, kikir; Batu asah; Batu asah sabit; Batu potong besi (manual); Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Bor
gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Catok F; Catok meja; Gerek (perkakas tangan);
Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gunting besar; Gunting beton; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah
pisau cukur, daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting
rambut, alat pelobang telinga.; Kapak; Kapak kecil; Kelewang; Kikir; Kulit pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci
Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan];
Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Lesung; Linggis; Martil; Mata cutting diamond; Mata gerinda diamond; Mata
pahat berbentuk persegi; PENTUNGAN; Pacul; Palu; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Pancong; Parang;
Pedang (senjata); Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Penggali parit (alat tangan); Pengkorek Api;
Peralatan makan; Peralatan steril untuk penindik badan; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas
pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Perlengkapan makan minum dari perak
(pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, non-listrik; Pisau ketam (alat tangan);
Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau untuk ketam; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu
asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang,
palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu
(bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat
penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot
hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan),
penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat
penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas
tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas,
pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit
tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat
pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan),
bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan),
alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau
pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat
pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng,
sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan
berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau
sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara
dioperasikan dengan tangan; SENDOK SEMEN; SILET; Sapu Api; Sekerup bangku; Sendok bebek plastik; Setrika datar;
Tang; Tang pencapit; Tang potong; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat grafting [alat-alat tangan];
alat makan daur ulang; alat pedikur; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pengolah makanan dan alat pemotong yang
dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat
tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan; alat tangan non-listrik
untuk tato; alat tas, penuh dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan;
alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; batu gerinda; billhooks; bor tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan
tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; clurit untuk
rumput [perkakas tangan]; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; drywall elang [alat-alat tangan]; es picks;
gagang pisau; garpu; garpu ikan; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver; garpu plastik; garpu ukir; gergaji
[perkakas tangan]; gunting jahit; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik
dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga;
gunting saku; gunting unggas; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen
cukur listrik; instrumen tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; jig-gergaji, dioperasikan oleh tangan; kaleng minyak
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untuk pelumas mesin [tangan alat]; kapak es; kartrid untuk pisau cukur; keran tangan; kickers lutut [alat-alat tangan]; kikir
kuku; klem [tangan alat]; kotak kunci pas; kulir tukang batu; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas mur; kunci pas
sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata pisau untuk serut; mengasah roda untuk pisau dan pisau; obeng, non-listrik; pahat;
pahat pemahat; palu [instrumen tangan]; palu darurat; palu melarikan diri darurat; palu tukang batu; palu, tangan dioperasikan;
pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas-
pemangkas rambut kaki listrik; pembuka tiram; pemotong kaca; penajam kapur penjahit; penarik kabel (alat tangan);
pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); pengupas kentang, non-
listrik; pengupas pisau; penjepit perapian; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot yang dioperasikan
dengan tangan untuk insektisida; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; pisau *; pisau cukur;
pisau cukur sekali pakai; pisau daging; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keramik; pisau labu; pisau lipat; pisau meja
stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau memancing; pisau mentega; pisau
olahraga; pisau plastik; pisau roti; pisau saku; pisau sekali pakai; pisau ukir; pisau untuk gunting; pisau untuk pisau cukur; pita
ikan untuk menarik kabel; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; sabit; sekop [perkakas tangan]; sekop
[tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sendok *; sendok biji-bijian [alat-alat tangan]; sendok garpu
plastik; sendok jeruk; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir kolektor; setrika [alat-alat
tangan non-listrik]; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika-setrika rambut listrik; shredders daging [alat-alat
tangan]; silet; slicers keju; soket kunci pas; steak pisau; tang crimping; tang memancing; tangan pompa *; tongkat; whetstones
[mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:06:49
540   EtiketDID2022052451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Youngfazz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen makanan (supplement diet); Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang

berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; suplemen
makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:13:03
540   EtiketDID2022052452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Slimfazz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim wajah dan kulit; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sampo; kosmetik dan sediaan kosmetik; krim wajah dan tubuh;

produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); sabun batang; sabun cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; serum kulit (kosmetik); serum rambut; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:13:09
540   EtiketJID2022052453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Jatibaru IV no 96 A Rt.006/004 Kampung Bali Tanah Abang  Jakarta Pusat
10250, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Ridwan Harpani
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUSUKJARUM + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Klinik kecantikan; Layanan totok wajah; Menyediakan

informasi melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang
berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya;
akupresur; akupunktur; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; jasa
klinik; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa spa; jasa terapi dan
perawatan kecantikan; layanan klinik kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan
pengobatan alternatif; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan pijat refleksi; layanan spa; layanan terapi;
layanan terapi bekam; layanan terapi kecantikan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi yang
berkaitan dengan akupunktur; moksibusi; terapi akupresur; terapi moksibusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:13:58
540   EtiketDID2022052454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. KAMPUNG JANIS I NO.16, KEL. PEKOJAN, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

VINCENT

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 :

: RX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan pembungkus; Kantong plastik opp; Mika plastik

untuk membungkus makanan; Tas plastik dan kertas; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; film plastik
untuk pembungkus makanan; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk produk makanan; kertas
pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas yang mengandung mika; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan;
pembungkus plastik; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); stok gulungan film plastik untuk makanan
kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:14:09
540   EtiketJID2022052455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Murai No. 6A RT. 009 RW. 003 Desa Caturtunggal Kec. Depok  , Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55281

PT. KREASI BUGAR INDONESIA

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 :

: DOUBLE F FIT CLUB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; layanan gimnasium;

layanan klub kesehatan dan kebugaran; melakukan kelas kebugaran; menyediakan fasilitas gimnasium; pelatihan kebugaran
fisik; pelatihan kesehatan dan kebugaran; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:15:36
540   EtiketDID2022052456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palagan Tentara Pelajar, No. 77, KM. 7, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

PT Git Gow Ayo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mamikos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Cream, dan Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak

untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of
Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk
aplikasi seluler; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel
pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat
lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat
aplikasi seluler; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 18:16:18
540   EtiketDID2022052457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.KH.Hasyim Ashari no.22 rt.006/013 Suka Sari, Kota Tangerang, Banten
CEPY SYAEFUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Beunty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : nila
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk

keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh
[wewangian]; eksfoliasi kulit; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan
medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit;
krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik penuaan; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh;
masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pijat; minyak
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tubuh untuk keperluan kosmetik; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; parfum cair; pelembab anti-penuaan; pelembab
dan pelembut kulit tubuh; pelindung bibir non-obat; pemerah pipi; pemoles bibir; pencuci tangan tanpa obat; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo
ketombe tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tata
rias; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stiker nail art;
susu kecantikan; susu mandi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/07/2022 15:56:47
540   EtiketJID2022052730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRAND PERMATA SEPATAN BLOK J NO 15 RT 007 RW 010 , Kabupaten
Tangerang, Banten

YAROHIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHPC INDONESIA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH,MERAH,ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komunitas perkumpulan motor dalam bidang hiburan; Penerbitan majalah fanzine, cerita, informasi olahraga motor secara

elektronik; instruksi mengendarai sepeda motor; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; organisasi demonstrasi sepeda motor; pelatihan
sepeda motor; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/07/2022 16:01:57
540   EtiketDID2022052737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRAND PERMATA SEPATAN BLOK J NO 15 RT 007 RW 010 , Kabupaten
Tangerang, Banten

YAROHIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHPC INDONESIA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH,MERAH,ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Iklan (Barang Cetakan); Panduan (Barang

Cetakan); Stiker cetakan; banner; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; brosur yang dicetak; buku catatan; buku
tulis; buletin; buletin cetak; jadwal perjalanan cetak; kupon diskon dicetak; laporan tercetak; papan iklan tercetak dari karton;
papan iklan tercetak dari kertas; perekat stiker cetak; publikasi cetak, formulir (cetak); sertifikat cetak; stiker; stiker peka
tekanan untuk aplikasi kendaraan; tiket tercetak===
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