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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2022037526 01/06/2022 5  HOLI D3-400

2 DID2022037527 01/06/2022 5  HOLI VITAMIN B-COMPLEX + VITAMIN C

3 DID2022037528 01/06/2022 25  CEKAWAR

4 JID2022037548 01/06/2022 43  SODAGO

5 JID2022037549 01/06/2022 35  SYNKRONA

6 DID2022037550 01/06/2022 18  YOURI

7 JID2022037551 01/06/2022 41  PENSIFEST

8 JID2022037552 01/06/2022 35  NeoMedik

9 JID2022037553 01/06/2022 35  SYNKRONA ENJINIRING

10 JID2022037554 01/06/2022 42  SYNKRONA

11 JID2022037556 01/06/2022 42  SYNKRONA ENJINIRING

12 DID2022037557 01/06/2022 9  TURANZA dan lukisan

13 JID2022037558 01/06/2022 41  PT BERITA ISTANA NEGARA

14 JID2022037559 01/06/2022 41  BIGDONTE ENTERTAINMENT

15 JID2022037560 01/06/2022 41  BERITA ISTANA TV

16 DID2022037561 01/06/2022 3  Bintanglowup + Lukisan

17 DID2022037562 01/06/2022 3  LOUE

18 JID2022037563 01/06/2022 35  THE MAX

19 DID2022037564 01/06/2022 3  FOR THE BETTER

20 DID2022037565 01/06/2022 3  Kimoshi

21 JID2022037565 01/06/2022 43  RAJA SHABU & GRILL

22 JID2022037566 01/06/2022 35, 42  Asosiasi Data Sains dan AI Indonesia
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23 DID2022037567 01/06/2022 3  ALT+DEL

24 DID2022037568 01/06/2022 41, 9  kognitify

25 DID2022037569 01/06/2022 3  VIS

26 DID2022037570 01/06/2022 3  8

27 DID2022037571 01/06/2022 3  DINAR FACE

28 DID2022037572 01/06/2022 19  S

29 DID2022037573 01/06/2022 3  SELDA

30 DID2022037574 01/06/2022 3  VELOVA

31 DID2022037575 01/06/2022 3  THEEA BEAUTYCARE

32 JID2022037576 01/06/2022 37  MY Laundry Fresh & Clean

33 DID2022037578 01/06/2022 1  Pubotan

34 DID2022037579 01/06/2022 25  Hya Lok

35 DID2022037580 01/06/2022 7  ADITECH

36 D102022037581 01/06/2022 29  khaiyo

37 DID2022037582 01/06/2022 30  BAKMI SOP BUNTUT

38 DID2022037583 01/06/2022 11  AVA

39 DID2022037584 01/06/2022 1  FRENSOIL

40 DID2022037585 01/06/2022 32, 5, 29  milk&grain+

41 D262022037586 01/06/2022 32  Fifel + Logo

42 JID2022037587 01/06/2022 41  ID.Cyclist + Logo

43 DID2022037588 01/06/2022 2  KIWI & DESIGN

44 D262022037589 01/06/2022 32  FILLY WATER + LOGO

45 DID2022037590 01/06/2022 3  KIWI & DESIGN
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46 DID2022037591 01/06/2022 11  BIOGANA & Logo

47 DID2022037592 01/06/2022 4  KIWI & DESIGN

48 DID2022037593 01/06/2022 21  KIWI & DESIGN

49 DID2022037594 01/06/2022 5  FRESH FORCE

50 DID2022037596 01/06/2022 5  BOLT

51 DID2022037597 01/06/2022 7  BOLT

52 DID2022037598 01/06/2022 32, 5, 29  MILK&GRAIN+

53 JID2022037599 01/06/2022 35  HARMONI TEMA JAYA + LOGO

54 DID2022037600 01/06/2022 9  SAE + LOGO

55 DID2022037601 01/06/2022 5  TUSOO

56 DID2022037602 01/06/2022 25  MOSBO

57 JID2022037603 01/06/2022 42  PORTA CREATIVE Co.

58 DID2022037604 01/06/2022 5  ELORABEAU + Lukisan

59 DID2022037605 02/06/2022 25  MAHARVA

60 DID2022037606 02/06/2022 32, 5, 29  protein+

61 DID2022037607 02/06/2022 18  SHEENA MARVIN NEW TREND SETTER
FOR BAGS FASHION

62 DID2022037608 02/06/2022 3  ELORABEAU + Lukisan

63 DID2022037609 02/06/2022 30  PAUSE COFFEE

64 DID2022037610 02/06/2022 34  BIO VENTILATION

65 DID2022037611 02/06/2022 3  HIVINA

66 DID2022037612 02/06/2022 3  Bimis Glow SKINCARE

67 DID2022037613 02/06/2022 3  ACHELFLOW

68 DID2022037614 02/06/2022 3  BUDOSkin

Halaman 4 dari 381



69 JID2022037615 02/06/2022 35  RECEH

70 JID2022037616 02/06/2022 37  INDACO

71 JID2022037629 02/06/2022 35  STARMEAT

72 JID2022037630 02/06/2022 44  ALTHA MEDIKA

73 DID2022037631 02/06/2022 25  BATIK PUTRA YUSBA

74 DID2022037632 02/06/2022 3  IOTA

75 JID2022037633 02/06/2022 41  VIERRATALE

76 DID2022037634 02/06/2022 3  THERASKIN INNOVATIVE SCIENCE IN
COSMETICS + LOGO

77 JID2022037635 02/06/2022 41  AMC Learning System for Children

78 DID2022037636 02/06/2022 3  ECONA

79 DID2022037637 02/06/2022 25  BATIK YUFA

80 DID2022037638 02/06/2022 3  THERASKIN THERAPY FOR YOUR SKIN +
LOGO

81 DID2022037639 02/06/2022 3  FLOWI

82 DID2022037640 02/06/2022 25  VIERRATALE

83 DID2022037641 02/06/2022 3  ILARA

84 DID2022037642 02/06/2022 30  LIMA BINTANG

85 JID2022037644 02/06/2022 35, 36, 45  IPHub

86 DID2022037645 02/06/2022 9  noaBIKE

87 DID2022037646 02/06/2022 3  THREEMNX

88 JID2022037647 02/06/2022 35  DEVSTORE BALI

89 DID2022037648 02/06/2022 3  SOCIACT

90 DID2022037649 02/06/2022 30  BERASIL

91 JID2022037650 02/06/2022 43  Bali Buda
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92 D102022037651 02/06/2022 30  MADUNDA + LOGO

93 D102022037652 02/06/2022 30  ARFQUE + LOGO

94 DID2022037653 02/06/2022 19  HEVEA RAINGUARD

95 JID2022037654 02/06/2022 35, 43  WORKROOM COFFEE

96 D102022037655 02/06/2022 30  OmDamank + LOGO

97 DID2022037656 02/06/2022 29  MIMIKOE

98 DID2022037657 02/06/2022 25  JB EIGHTY9 & LOGO

99 DID2022037658 02/06/2022 3  SKINETTE

100 JID2022037659 02/06/2022 35  JB EIGHTY9 & LOGO

101 JID2022037661 02/06/2022 35  INDACO + LOGO

102 DID2022037662 02/06/2022 3  FECH

103 DID2022037663 02/06/2022 9, 42, 45  Satu Dalam Kasih

104 JID2022037664 02/06/2022 43  SENDOK KAYU  ( WOODSPOON )

105 JID2022037665 02/06/2022 43  LADANG LIMA

106 DID2022037666 02/06/2022 30  TEPUNG GULA STARGOLD + LUKISAN

107 JID2022037667 02/06/2022 41  LOOT

108 DID2022037668 02/06/2022 3  KIWI & DESIGN

109 DID2022037669 02/06/2022 25  LOOT

110 DID2022037670 02/06/2022 9  MPJC

111 DID2022037671 02/06/2022 3  BIHAR

112 DID2022037672 02/06/2022 21  KIWI & DESIGN

113 DID2022037673 02/06/2022 34  INTER DLX

114 DID2022037674 02/06/2022 3  VIOKA
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115 DID2022037675 02/06/2022 29  FATALA

116 DID2022037676 02/06/2022 20  CROWN + LUKISAN

117 DID2022037677 02/06/2022 3  MAWA ALLEYA QIANA BEAUTY

118 JID2022037678 02/06/2022 35  Wiyasa

119 DID2022037679 02/06/2022 25  Little Pupu

120 DID2022037680 02/06/2022 34  INTER EERO

121 DID2022037681 02/06/2022 30  NASSE

122 DID2022037682 02/06/2022 34  LATO

123 DID2022037683 02/06/2022 29  Pak Dudu

124 DID2022037684 02/06/2022 11  RAKINDO

125 D162022037685 02/06/2022 30  ROTIBALI

126 JID2022037686 02/06/2022 36  CENDANA CLOV’R

127 DID2022037687 02/06/2022 7  SANTA

128 DID2022037688 02/06/2022 34  INTERNATIONAL DELUXE

129 DID2022037689 02/06/2022 20  WORLD

130 DID2022037690 02/06/2022 34  CASABLANCA PREMIUM

131 DID2022037692 02/06/2022 3  AILISUE SKINCARE

132 DID2022037693 02/06/2022 32  ACOQ

133 JID2022037694 02/06/2022 41  AKADEMI AKUNTANSI EFFENDIHARAHAP
SEMARANG

134 D102022037695 02/06/2022 21  BRP + logo

135 DID2022037696 02/06/2022 15  GPS

136 JID2022037697 02/06/2022 44  BEAUTY HALL

137 D112022037698 02/06/2022 30  Tiga Bintang
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138 D102022037698 02/06/2022 29  KIDUNG + LOGO

139 DID2022037699 02/06/2022 16, 1, 21  Logo

140 DID2022037700 02/06/2022 20  GENIO

141 JID2022037701 02/06/2022 39  CRABB

142 DID2022037702 02/06/2022 3  OVER THE MOOD

143 DID2022037703 02/06/2022 25  PISIK

144 DID2022037704 02/06/2022 34  INTERNATIONAL EERO

145 DID2022037705 02/06/2022 31  Presli + Logo

146 DID2022037706 02/06/2022 3  Rara Beaute

147 DID2022037707 02/06/2022 30  MBEK NASGOR

148 DID2022037708 02/06/2022 30  THickTea TASTE THE BEST TEA + Lukisan

149 DID2022037709 02/06/2022 3  SIDAS + LOGO

150 DID2022037710 02/06/2022 34  INTERNATIONAL DLX

151 DID2022037711 02/06/2022 32  ADMIL

152 D052022037712 02/06/2022 3  SMM GLOW

153 DID2022037712 02/06/2022 34  BROS MENTHOL

154 DID2022037713 02/06/2022 3  THINKHALE.

155 DID2022037714 02/06/2022 5  FLITES 5

156 DID2022037716 02/06/2022 30  PL. HIDAYAH ILAHI

157 JID2022037717 02/06/2022 35  HAYU TANYA KEPADA KITA

158 JID2022037718 02/06/2022 43  TOKYO SUSHI

159 DID2022037721 02/06/2022 25  R18

160 DID2022037722 02/06/2022 31  Tanisuko
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161 DID2022037723 02/06/2022 4  Dropin

162 DID2022037724 02/06/2022 34  BROS PREMIUM

163 DID2022037725 02/06/2022 19  BM Blant Mortar

164 DID2022037726 02/06/2022 25  WESTELLO

165 D102022037726 02/06/2022 29  TOYBAR + LOGO

166 DID2022037785 02/06/2022 25  MOOMOO JUNIOR + LUKISAN

167 DID2022037786 02/06/2022 20  CHANTIQUE

168 JID2022037787 02/06/2022 43  PUSBATARA Pusat Budaya Alam Nusantara

169 DID2022037788 02/06/2022 3  BONAIRE

170 DID2022037789 02/06/2022 12  NX500

171 JID2022037790 02/06/2022 43  TANULO COFFEE

172 JID2022037792 02/06/2022 35  RCX

173 DID2022037794 02/06/2022 31  DAIKOKUTEN + Huruf kanji + Logo

174 DID2022037795 02/06/2022 9  boboverse

175 DID2022037796 02/06/2022 29  Sentosa Chicken

176 DID2022037797 02/06/2022 29  PALAPA

177 DID2022037798 02/06/2022 16  BATTUTA + LUKISAN/LOGO

178 DID2022037799 02/06/2022 9  Lacuna

179 DID2022037800 02/06/2022 24  RC RATU CEMPAKA

180 JID2022037801 02/06/2022 35  SUKA DAMAI

181 JID2022037802 02/06/2022 41  Bermain Belajar dan Berpetualang

182 JID2022037803 02/06/2022 44  WAVIEST (way · vee · uhst)

183 DID2022037804 02/06/2022 3  SCENTILLY
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184 JID2022037805 02/06/2022 35  Lacuna

185 D022022037807 02/06/2022 30  HABIBU

186 DID2022037807 02/06/2022 9, 10, 11  KHI Indonesia

187 DID2022037808 02/06/2022 31  Huruf kanji + Logo

188 DID2022037809 02/06/2022 29  SALE AZIZ

189 DID2022037811 02/06/2022 25  STAR BUANA + LUKISAN

190 JID2022037811 02/06/2022 42  Lacuna

191 DID2022037812 02/06/2022 29  MODERN

192 JID2022037813 02/06/2022 35  Bonekahandmadesukasuka

193 DID2022037814 02/06/2022 29  Minusa

194 DID2022037815 02/06/2022 25  SAINT

195 DID2022037817 02/06/2022 16  Kofie Kufie

196 D222022037818 02/06/2022 21  LOGO NANGOMA

197 JID2022037819 02/06/2022 35  Logo

198 DID2022037820 02/06/2022 25  SYAMILADI

199 JID2022037821 02/06/2022 41  Teater tanam

200 DID2022037822 02/06/2022 3  SUNFOR

201 JID2022037823 02/06/2022 35  DELIQ

202 JID2022037824 02/06/2022 41  iniemsi

203 DID2022037825 02/06/2022 25  JIMMYBUNGS

204 DID2022037826 02/06/2022 9  Logo

205 DID2022037828 02/06/2022 30  wedangkuh

206 DID2022037830 02/06/2022 25  Batik Suwanti Ifful
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207 DID2022037831 02/06/2022 9  VINTECH & Lukisan

208 DID2022037832 02/06/2022 30  MAMIGUS

209 DID2022037833 02/06/2022 14  ARFANA

210 DID2022037834 02/06/2022 30  SUNKOP

211 DID2022037835 02/06/2022 3  LIME

212 DID2022037836 02/06/2022 20  D' Bantar Bamboo Craft

213 DID2022037837 02/06/2022 28  GLIDE

214 JID2022037839 02/06/2022 42  Logo

215 DID2022037841 02/06/2022 27  Fusion R

216 DID2022037842 02/06/2022 34  Link Full

217 JID2022037843 02/06/2022 35  RAJAPURNA ELEKTRIK

218 DID2022037844 02/06/2022 32  KERATON + LUKISAN

219 DID2022037845 02/06/2022 9, 10, 11  Krismcare

220 DID2022037846 02/06/2022 18  mamnich

221 JID2022037847 02/06/2022 41  REVENGE OF THE MUMMY

222 JID2022037848 02/06/2022 43  TANGMIE & LOGO

223 DID2022037850 02/06/2022 3  bedivar

224 DID2022037851 02/06/2022 5  KIWI & DESIGN

225 DID2022037852 02/06/2022 20  78WOODENART

226 JID2022037853 02/06/2022 35  Waxouse Auto Care

227 DID2022037855 02/06/2022 24  Luk Ulo

228 DID2022037857 02/06/2022 29  NAMINORI

229 J162022037858 02/06/2022 43  tepipantai BALI
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230 DID2022037859 02/06/2022 5  B-TECH

231 JID2022037860 02/06/2022 43  RAYAN

232 DID2022037861 02/06/2022 36, 41, 9  TigerTrade + logo

233 DID2022037862 02/06/2022 3  KIWI & DESIGN

234 DID2022037863 02/06/2022 9  Lukisan (Logo)

235 DID2022037864 02/06/2022 25  ARACARI + LOGO

236 JID2022037865 02/06/2022 42  Lukisan (Logo)

237 JID2022037866 02/06/2022 36  Lukisan (Logo)

238 DID2022037867 02/06/2022 2  KIWI & DESIGN

239 JID2022037868 02/06/2022 39  SDM SELARAS

240 DID2022037869 02/06/2022 9  PayNanti

241 JID2022037870 02/06/2022 42  PayNanti

242 JID2022037871 02/06/2022 43  BEBEK MURAH

243 DID2022037872 02/06/2022 1  KIWI & DESIGN

244 DID2022037873 02/06/2022 20, 12, 28  Joie and Device

245 JID2022037874 02/06/2022 36  PayNanti

246 DID2022037875 02/06/2022 9  PayNanti

247 DID2022037876 02/06/2022 18  KYTA + LOGO K

248 DID2022037877 02/06/2022 1  FRENSOIL PHT

249 JID2022037878 02/06/2022 42  PayNanti

250 DID2022037879 02/06/2022 12  Nakamichi & Device

251 DID2022037880 02/06/2022 4  ZIP + LOGO

252 JID2022037881 02/06/2022 36  PayNanti
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253 JID2022037882 02/06/2022 42  KOALA

254 DID2022037883 02/06/2022 9  KOALA

255 DID2022037884 02/06/2022 1  FRENSOIL POT

256 JID2022037885 02/06/2022 43  MIE BENER

257 JID2022037886 02/06/2022 39  KOALA

258 JID2022037887 02/06/2022 35  KOALA

259 DID2022037889 02/06/2022 9  GOATS

260 DID2022037890 02/06/2022 30  KOLLAPUFFA

261 DID2022037891 02/06/2022 25  Motor Besar Indonesia MBI + Logo

262 JID2022037892 02/06/2022 42  GOATS

263 JID2022037893 02/06/2022 35  GOATS

264 JID2022037894 02/06/2022 44  ETHES

265 DID2022037896 02/06/2022 1  FRENSOIL POC

266 DID2022037897 02/06/2022 17  Nakamichi & Device

267 DID2022037898 02/06/2022 29  JSU

268 DID2022037899 02/06/2022 12  BTM

269 JID2022037900 02/06/2022 44  Klinik Bebas Nyeri

270 JID2022037901 02/06/2022 42  BOSKASIR

271 DID2022037902 02/06/2022 35, 36, 38, 9, 42  A Fair Economy For All

272 DID2022037903 02/06/2022 1  FK-5-1-12

273 JID2022037904 02/06/2022 35  JOYO OPTIKAL

274 DID2022037905 02/06/2022 1  AF11E

275 DID2022037906 02/06/2022 35, 39, 9, 42  smartseller + Logo
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276 DID2022037907 02/06/2022 25  AVAZZI

277 DID2022037908 02/06/2022 35, 9, 42  bukumitra + Logo

278 JID2022037909 02/06/2022 43  EVENINGS AT GAB'S + LOGO

279 JID2022037910 02/06/2022 44  KLINIK BENECIA + LOGO

280 DID2022037910 02/06/2022 35, 36, 9, 42  Lukisan (Logo)

281 DID2022037911 02/06/2022 14  TOPAZ Elegant Yet Lightweight + Logo

282 JID2022037912 02/06/2022 43  Roastory + Logo

283 DID2022037913 02/06/2022 8  Ayramee + Lukisan

284 DID2022037914 02/06/2022 11  Ayramee + Lukisan

285 DID2022037915 02/06/2022 21  Ayramee + Lukisan

286 DID2022037916 02/06/2022 30  DUNIA NASI KUNING + LUKISAN

287 DID2022037917 02/06/2022 35, 36, 9, 42  BeeDoor + Logo

288 JID2022037918 02/06/2022 35  Ayramee + Lukisan

289 JID2022037919 02/06/2022 38  Ayramee + Lukisan

290 DID2022037920 02/06/2022 25  skatesunday + Logo

291 JID2022037921 02/06/2022 42  Ayramee + Lukisan

292 DID2022037922 02/06/2022 5  DOUBLE X

293 DID2022037923 02/06/2022 1  BIOSKA + LOGO

294 JID2022037924 02/06/2022 43  ANGKRINGAN NUSANTARA + LOGO

295 DID2022037925 02/06/2022 7  IRONHOOF

296 JID2022037926 02/06/2022 35  REACTED CARBON TECHNOLOGY + LOGO

297 DID2022037927 02/06/2022 9  REKAN dan LOGO

298 DID2022037928 02/06/2022 7  WINDFLIT
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299 DID2022037929 02/06/2022 32  BYWI AIR MINERAL PEGUNUNGAN dan
Logo

300 JID2022037930 02/06/2022 42  REACTED CARBON TECHNOLOGY + LOGO

301 DID2022037931 02/06/2022 25  KYTA + LOGO K

302 JID2022037932 02/06/2022 35  REKAN dan LOGO

303 DID2022037933 02/06/2022 9  REKAN dan LOGO

304 DID2022037934 02/06/2022 12  R154

305 JID2022037935 02/06/2022 35  SEMUA BUTUH NGEMIL + LUKISAN

306 DID2022037936 02/06/2022 25  ADZIKRI + LOGO

307 JID2022037937 02/06/2022 35  REKAN dan LOGO

308 JID2022037938 02/06/2022 35  PANEN RANUM + LUKISAN

309 DID2022037939 02/06/2022 31  PANEN RANUM + LUKISAN

310 JID2022037940 02/06/2022 41  MAHA ISLAMIC SCHOOL + LOGO

311 JID2022037941 02/06/2022 41  BRACALIS

312 JID2022037942 02/06/2022 41  Super Arena

313 JID2022037943 02/06/2022 41  Super News

314 DID2022037944 02/06/2022 5  RICA ANDRIANI COSMETICS

315 JID2022037945 02/06/2022 41  PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
RADIOLOGI KLINIK INDONESIA + LOGO

316 JID2022037946 02/06/2022 41  Superseru!

317 JID2022037947 02/06/2022 44  PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
RADIOLOGI KLINIK INDONESIA + LOGO

318 JID2022037948 02/06/2022 41  KOLEGIUM RADIOLOGI INDONESIA (KRI) +
LOGO

319 DID2022037949 02/06/2022 9  REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO

320 DID2022037950 02/06/2022 16  ZEBi

321 JID2022037951 02/06/2022 35  REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO
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322 DID2022037952 02/06/2022 9  REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO

323 JID2022037953 02/06/2022 35  REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO

324 JID2022037954 02/06/2022 35  EIGHT WISH

325 JID2022037955 02/06/2022 35, 44  OPTIK MUSTIKA EYE & VISION + LOGO

326 DID2022037956 02/06/2022 3  namine + Logo

327 DID2022037957 02/06/2022 25  Shaykaaz + Logo

328 DID2022037958 02/06/2022 1  Foliplus88

329 DID2022037959 02/06/2022 3  MINIKA

330 DID2022037960 02/06/2022 21  MINIKA + LOGO

331 DID2022037962 02/06/2022 25  RY LIFESTYLE + LOGO

332 JID2022037963 02/06/2022 37  CLEAN INC. + LOGO

333 DID2022038074 03/06/2022 4  Gaskhii + Lukisan

334 DID2022038075 03/06/2022 1  FSTEST DAN LUKISAN

335 DID2022038076 03/06/2022 30  CUANYEK + LUKISAN

336 JID2022038077 03/06/2022 37  TWISTIC CUSTOM + LUKISAN

337 DID2022038078 03/06/2022 29  TUNA KING + LUKISAN

338 JID2022038079 03/06/2022 41, 43  BIER & FLUGEL (B&F) + LUKISAN

339 JID2022038080 03/06/2022 41  I MATHS + LUKISAN

340 DID2022038081 03/06/2022 30  TONG TJI JASMINE TEA

341 DID2022038082 03/06/2022 3  club de nuit

342 DID2022038083 03/06/2022 5  BIOFEEDPRO + LOGO

343 JID2022038084 03/06/2022 35  MEGA JAYA ABADI ELEKTRONIK + LOGO

344 DID2022038085 03/06/2022 25  LOGO
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345 JID2022038086 03/06/2022 35  FUTOTTA BABY + LOGO

346 DID2022038087 03/06/2022 29  KRISBEE FRENCH FRIES + LUKISAN

347 JID2022038088 03/06/2022 43  BOSSMAN CHICKEN + LUKISAN

348 DID2022038089 03/06/2022 35, 9  JURAGAN MESIN Supplier Mesin Laundry +
Logo

349 DID2022038090 03/06/2022 25  Ar Rikna + Logo

350 DID2022038092 03/06/2022 9  arVo

351 DID2022038093 03/06/2022 3  ahora

352 JID2022038094 03/06/2022 43  KOH LIEM + GAMBAR

353 DID2022038095 03/06/2022 21  Kitlucy + logo

354 DID2022038096 03/06/2022 31  BIOFEEDPRO + LOGO

355 DID2022038097 03/06/2022 3  FEMALE SECRET + LOGO FS

356 DID2022038098 03/06/2022 12  TORA + LOGO

357 DID2022038099 03/06/2022 16  KYTA + LOGO K

358 DID2022038100 03/06/2022 2  EMCO COLOR + LUKISAN

359 JID2022038131 03/06/2022 43  Djamoean

360 JID2022038132 03/06/2022 36  CommBank Dynamic

361 DID2022038133 03/06/2022 12  ISPIRI + Logo

362 DID2022038134 03/06/2022 32  DUREN88

363 DID2022038135 03/06/2022 9  ACODO + Logo

364 DID2022038136 03/06/2022 30  BAKE A WHISK

365 JID2022038137 03/06/2022 36  CommBank Premier

366 JID2022038138 03/06/2022 43  AYAM GORENG WARUNG DOYONG

367 DID2022038139 03/06/2022 12  LSF + Logo
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368 JID2022038140 03/06/2022 35  BROMAXX CREATIVE

369 DID2022038141 03/06/2022 30  GOLDEN EAGLE DELIMIX & GAMBAR

370 DID2022038142 03/06/2022 3  BETHSIESKIN CLINIC

371 JID2022038143 03/06/2022 41  Garfild Posumah + LOGO

372 DID2022038144 03/06/2022 9  V Fold

373 JID2022038145 03/06/2022 37  Fightbugs

374 JID2022038146 03/06/2022 39  BIMA

375 DID2022038147 03/06/2022 29  SARI CHOCO SPREAD COKLATNYA
INDONESIA

376 JID2022038148 03/06/2022 43  Mie Laji

377 JID2022038149 03/06/2022 43  CUP LIST

378 DID2022038150 03/06/2022 11  Okta Vision Automotive Lighting Specialist

379 DID2022038151 03/06/2022 9  V Play

380 DID2022038152 03/06/2022 5  pureats

381 JID2022038154 03/06/2022 35  SHUNDA LED

382 JID2022038155 03/06/2022 43  CONCLAVE

383 DID2022038156 03/06/2022 9  V Ultimate

384 DID2022038157 03/06/2022 11  PURE RAIN

385 DID2022038158 03/06/2022 25  FTPH

386 DID2022038159 03/06/2022 29  pureats

387 JID2022038229 03/06/2022 38  JTV REK

388 DID2022038230 03/06/2022 5  Etoricox

389 JID2022038231 03/06/2022 42  Easy Administration View

390 DID2022038232 03/06/2022 9  Easy Administration View
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391 DID2022038233 03/06/2022 30  KANCIL

392 DID2022038234 03/06/2022 25  Rowel and Texas State Outline Design

393 DID2022038236 03/06/2022 9  V Shot

394 DID2022038237 03/06/2022 25  Al-Fhira

395 DID2022038238 03/06/2022 5  Febuloric

396 DID2022038239 03/06/2022 25  SATX with Rowel and Ball Design

397 DID2022038240 03/06/2022 5  GLUTAMATE

398 DID2022038241 03/06/2022 5  GLUCOXLIM

399 DID2022038242 03/06/2022 18  KAPUYUAK

400 JID2022038243 03/06/2022 35  TRINVI + Logo

401 DID2022038244 03/06/2022 9  V Ultra

402 DID2022038245 03/06/2022 19, 35, 6  Materee

403 DID2022038246 03/06/2022 28  MEGAH PLASTIK

404 JID2022038247 03/06/2022 35  AnyFactory

405 DID2022038248 03/06/2022 29  Enaknya Rame-Rame, Murahnya Sama-Sama

406 DID2022038249 03/06/2022 3  Bopar Laundry Soap

407 DID2022038250 03/06/2022 3   MyZo solusi glow up mu

408 JID2022038251 03/06/2022 38  konekyu

409 DID2022038252 03/06/2022 7  BLITZ

410 DID2022038253 03/06/2022 25  KAPUYUAK

411 DID2022038254 03/06/2022 34  FOOM BERRY CAPSULE

412 DID2022038255 03/06/2022 16  BOBA WRAP

413 DID2022038256 03/06/2022 1  KALSIDA
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414 DID2022038257 03/06/2022 21  SANOYA + LOGO

415 JID2022038258 03/06/2022 35  konekyu

416 DID2022038259 03/06/2022 34  FOOM CAPSULE

417 DID2022038260 03/06/2022 11  SANOYA + LOGO

418 JID2022038261 03/06/2022 36  TRINVI + Logo

419 JID2022038262 03/06/2022 44  Cindy Lou Beaute

420 JID2022038263 03/06/2022 42  konekyu

421 DID2022038264 03/06/2022 34  FOOM CARTRIDGE

422 JID2022038265 03/06/2022 35  KAPUYUAK

423 DID2022038266 03/06/2022 9  SANOYA + LOGO

424 DID2022038267 03/06/2022 3  SHAN GLOW + LUKISAN

425 JID2022038268 03/06/2022 35  AnyManager

426 DID2022038270 03/06/2022 3  KEJORA

427 DID2022038272 03/06/2022 34  FOOM FRESH BERRY

428 DID2022038273 03/06/2022 5  MoriCare+ Tri-Biotic

429 DID2022038274 03/06/2022 7  MOLLAR

430 DID2022038275 03/06/2022 32  MINERALE ROYALE WATER + Lukisan
Mahkota

431 DID2022038276 03/06/2022 7  SANOYA + LOGO

432 DID2022038277 03/06/2022 34  FOOM FRESH HONEYDEW

433 DID2022038278 03/06/2022 17, 6, 7  SKM

434 DID2022038279 03/06/2022 29  MoriCare+ Tri-Biotic

435 JID2022038280 03/06/2022 35  KYTA + LOGO K

436 DID2022038283 03/06/2022 34  FOOM FRESH MANGO
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437 DID2022038284 03/06/2022 5  KIWI & DESIGN

438 JID2022038285 03/06/2022 35  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

439 JID2022038286 03/06/2022 37  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

440 DID2022038287 03/06/2022 30  MoriCare+ Tri-Biotic

441 DID2022038289 03/06/2022 34  FOOM JAVA KRETEK

442 JID2022038290 03/06/2022 39  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

443 JID2022038291 03/06/2022 42  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

444 DID2022038293 03/06/2022 32  MoriCare+ Tri-Biotic

445 DID2022038295 03/06/2022 1  MG BRUCITE PLUS BALOHAN JAYA UTAMA
& LOGO

446 DID2022038296 03/06/2022 18, 35, 38, 25, 9, 41, 28,
14  STAR GUARDIAN

447 DID2022038297 03/06/2022 34  FOOM MILD TOBACCO

448 DID2022038300 03/06/2022 5  MoriCare+ Triple Bifi

449 JID2022038301 03/06/2022 35  AnyMind

450 DID2022038302 03/06/2022 12  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

451 DID2022038304 03/06/2022 7  XENON

452 DID2022038305 03/06/2022 29  MoriCare+ Triple Bifi

453 DID2022038306 03/06/2022 11  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

454 JID2022038307 03/06/2022 36  PopBox

455 DID2022038308 03/06/2022 9, 42, 44  BluViu

456 DID2022038309 03/06/2022 34  FOOM LIQUID

457 DID2022038310 03/06/2022 10  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

458 JID2022038311 03/06/2022 42  PopBox

459 DID2022038312 03/06/2022 30  MoriCare+ Triple Bifi
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460 JID2022038313 03/06/2022 37  KYTA + LOGO K

461 JID2022038314 03/06/2022 41  Jaripedia

462 DID2022038315 03/06/2022 32  AQUADYNA

463 DID2022038316 03/06/2022 5  CLEVER SOLUTIONS

464 DID2022038317 03/06/2022 32  MoriCare+ Triple Bifi

465 JID2022038318 03/06/2022 35  JeTa Consult

466 DID2022038319 03/06/2022 34  FOOM MENTHOL CAPSULE

467 DID2022038320 03/06/2022 9  Fastr

468 DID2022038321 03/06/2022 7  Social Innovation is POWERING GOOD &
Device

469 DID2022038322 03/06/2022 32  KINGWALET

470 DID2022038323 03/06/2022 11  AWH ABIE WATER HEATER & Lukisan

471 DID2022038324 03/06/2022 32, 3  STAR GUARDIAN & Design

472 DID2022038325 03/06/2022 36, 9  Asterite TOken

473 DID2022038326 03/06/2022 3  Kamoo + gambar

474 DID2022038327 03/06/2022 34  FOOM POD X

475 DID2022038328 03/06/2022 25  Lykke The Label

476 DID2022038329 03/06/2022 24  MAESTRO DUNIA

477 JID2022038330 03/06/2022 35  AUGMENTED REALITY

478 DID2022038331 03/06/2022 30  JOERAGAN45

479 JID2022038332 03/06/2022 37  AUGMENTED REALITY

480 DID2022038333 03/06/2022 36, 9  Territe Token

481 DID2022038334 03/06/2022 34  FOOM TOBACCO CAPSULE

482 JID2022038335 03/06/2022 38  AUGMENTED REALITY
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483 DID2022038336 03/06/2022 7  NARA

484 DID2022038337 03/06/2022 34  FOOM WATERMELON CAPSULE

485 DID2022038338 03/06/2022 30  RAGILJAYA 393

486 JID2022038339 03/06/2022 42  AUGMENTED REALITY

487 DID2022038340 03/06/2022 26  Layin

488 JID2022038342 03/06/2022 35  NINUNINU + Logo

489 JID2022038343 03/06/2022 38  NINUNINU + LOGO

490 JID2022038348 03/06/2022 39  NINUNINU + LOGO

491 JID2022038349 03/06/2022 41  NINUNINU + LOGO

492 DID2022038350 03/06/2022 24  Godong salam ecoprint + Lukisan

493 DID2022038355 03/06/2022 9  NINUNINU + LOGO

494 JID2022038358 03/06/2022 42  NINUNINU + LOGO

495 DID2022038368 03/06/2022 24  Ecoprint Unix + Logo

496 JID2022038369 03/06/2022 43  PONDOK BAKSO

497 DID2022038372 03/06/2022 38, 41, 25, 28, 14  Mascot Device

498 DID2022038373 03/06/2022 24  Gentamas Batik + Logo

499 JID2022038378 03/06/2022 35  PORTA CREATIVE Co.

500 DID2022038379 03/06/2022 9  British Bulldog Company + Lukisan

Jakarta, 06/06/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 08:38:16
540   EtiketDID2022037526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mahar Martanegara No. 100, RT. 001 / RW. 010, Kel. Cigugur Tengah, Kota
Cimahi, Jawa Barat, 40522

PT. Holi Pharma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOLI D3-400
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Vitamin tanpa resep; sediaan farmasi; sediaan vitamin; suplemen

tambahan dan vitamin; suplemen vitamin; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 08:48:02
540   EtiketDID2022037527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mahar Martanegara No. 100, RT. 001 / RW. 010, Kel. Cigugur Tengah, Kota
Cimahi, Jawa Barat, 40522

PT. Holi Pharma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOLI VITAMIN B-COMPLEX + VITAMIN C
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Vitamin tanpa resep; sediaan farmasi; sediaan vitamin; suplemen

tambahan dan vitamin; suplemen vitamin; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 08:49:29
540   EtiketDID2022037528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CEPIRING,  Rt. 009 Rw.001, Kel. Cepiring,  Kecamatan Cepiring, Kab. Kendal, Jawa
Tengah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

H. SUWARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEKAWAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 11:55:06
540   EtiketJID2022037548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gelong Baru Timur VI/29 RT 006 RW 002, Tomang , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11440

Ridwan Adipoetra
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SODAGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah 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; Jasa

penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, termasuk jasa restoran
yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi
untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Warung makan; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan
kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan
minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran;
layanan restoran cepat saji; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan
makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:13:25
540   EtiketJID2022037549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mampang Prapatan Raya No.17 Blok G-H Lantai 3, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT SYNKRONA ENJINIRING NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNKRONA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis

untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba
(non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses
yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; nasehat manajemen; pengelolaan laporan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:13:41
540   EtiketDID2022037550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pandega Sakti no 159 Manggung Catur tunggal , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55281

Ewindha Sari
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOURI
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 dengan RFID; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk

bepergian; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; bingkai payung; bingkai tas tangan; cincin payung; dompet;
dompet [tas] dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil [tas
tangan]; dompet koin kecil; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi;
dompet saku; dompet travel [tas]; grip [tas]; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; kalung kuda;
kantong kunci; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; karakasa [payung kertas Jepang];
katup kulit; kekang kuda; koper; koper [bagasi]; koper berpergian; koper dan tas bepergian; koper kecil; koper troli; kotak topi
dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah
besar; kulit kambing muda; kulit membran bagian luar; kulit mentah; lapisan pelana kuda; pakaian untuk bagal; payung;
payung dan payung matahari; payung golf; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pegangan
payung; pegangan untuk tongkat; pembawa jas pelindung; penutup kain untuk tas travel; penutup payung; perangkat untuk
bepergian [barang dari kulit]; rangka payung atau payung matahari; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel di kastor;
ransel hiking; ransel kecil; ransel sekolah; sarung bepergian dari kulit; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda
plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali leher kuda; tali pengikat; tas; tas (trunk) bepergian;
tas alat dijual kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas
belanja dengan roda terpasang; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas berpergian; tas buku sekolah;
tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas gimnastik; tas haversack; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas
jinjing belanjaan; tas kecil untuk pria; tas kunci; tas olahraga; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas
pinggang; tas pundak; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas
tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas wanita; tongkat hiking;
tongkat joki; tongkat payung; train case (tas); wadah pengemasan industri dari kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:15:35
540   EtiketJID2022037551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemang VI No. 6B Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12730, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT. BIGDONTE KREATIF MEDIA

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 :

: PENSIFEST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi video; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; komposisi dan produksi musik untuk video dan

film; layanan produksi video musik; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara
film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan;
organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara
musik; pengaturan acara musik; penyelenggaraan acara musik; produksi film, film video dan serial televisi; produksi podcast
video; produksi rekaman video; rekaman audio dan produksi untuk video dan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:17:13
540   EtiketJID2022037552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industrial Estate, Olympic CBD Sentul, Blok H.10, No. 10., Kabupaten
Bogor, Jawa Barat

PT. Neomed Ikhlas Hub

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : NeoMedik
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unsur warna tulisan NeoMedik warna biru muda di pinggir huruf dengan warna putih di bagian dalam. warna gambar elips biru

tua sebelah kiri dan ke bagian kanan warna biru muda.. gambar bintang kecil warna kuning. gambar simbol tanda tambah
warna biru.

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
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 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
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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;
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
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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
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 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
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layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis
yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter
robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran
yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang
menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk
farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir
yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate,
residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan
grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing
dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat
mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa
pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan
dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online
dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari
rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah
tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan
makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk
untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan data di bidang
pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital; Jasa pemrosesan pemesanan makanan
melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai
barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
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
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pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-
telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
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
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secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-
langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa 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

Halaman 32 dari 381



menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; 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 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
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agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
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,
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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 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
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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
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
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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 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
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menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi;
Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan
untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan
golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko
ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk
mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk
membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko
ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan stik lampu LED mainan;
Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru;
Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui
pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah,
dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan 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
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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
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

Halaman 39 dari 381



informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan
promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep
periklanan; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang
manajemen proyek; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis
data komputer; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi
elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos;
Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan
dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif,
program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan
supervisi bisnis mata uang virtual; Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi
madu; Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi
eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher
s shop); Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil,
hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan
medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin
gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai
bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat
untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker,
cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik,
lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air
mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis
permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias,
bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur),
penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur),
payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan
tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
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kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos
(termasuk dengan cara elektronik); Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks
elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir
sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam
tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian
pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan
imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli
ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang
dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang
pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui 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
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membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang
menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai
perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan
darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk
perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai
penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur
menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan
penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk
dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus,
koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan
untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang
elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat
pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; 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
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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 bunga; 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 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
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sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen
perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan
jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan
harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler
dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi
ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih
daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen
atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya;
analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan
statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data
bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian
pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya
mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis kecenderungan busana dan pasar
untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan
persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik
dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik
data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke
departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan;
audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan
manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis
untuk 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 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
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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 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
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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
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
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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
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 padi-padian dan pertanian,
produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan
makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka,
petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan
pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki,
jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
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bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa  data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-
anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-
visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk
penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan
instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan
diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang
bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal
komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan
perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam
kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk 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
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lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata
pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui
internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
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bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa 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
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
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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 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; 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;

Halaman 51 dari 381



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 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
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
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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 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 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;
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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, 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
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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
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 mengelola
urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan
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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 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 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
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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 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
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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 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
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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 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;
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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 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 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
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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 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
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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 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 dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan 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 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
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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 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
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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
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
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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;
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
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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; 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 tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan
uang elektronik; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang
pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pemasaran; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan stempel
perdagangan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; 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 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 pemyediaan informasi terkait
dengannya; 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; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer
dan sistem komputer; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet;
penyediaan informasi mengenai penjualan produk; 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 ruang iklan; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; 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;
pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan
layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin waralaba, keanggotaan; sistematisasi data ke dalam basis data komputer.; 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
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untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus
online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang
perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan
dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier
sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat
dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual
barang dan/atau jasa; menyediakan 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; 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,
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dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; 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
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pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar;
pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko
bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang
lain; pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi
dan proyek manajemen; pengembangan strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan
strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat; 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
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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 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
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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
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; 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
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promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online);
recruitment and management of trading stamp, 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 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

01/06/2022 12:19:29
540   EtiketJID2022037553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mampang Prapatan Raya No.17 Blok G-H Lantai 3, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT SYNKRONA ENJINIRING NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNKRONA ENJINIRING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis

untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba
(non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses
yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; nasehat manajemen; pengelolaan laporan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:27:28
540   EtiketJID2022037554

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mampang Prapatan Raya No.17 Blok G-H Lantai 3, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT SYNKRONA ENJINIRING NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNKRONA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain teknik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa teknik di bidang teknologi energi; konsultasi teknik; studi

kelayakan teknik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:35:04
540   EtiketJID2022037556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mampang Prapatan Raya No.17 Blok G-H Lantai 3, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT SYNKRONA ENJINIRING NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNKRONA ENJINIRING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain teknik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa teknik di bidang teknologi energi; konsultasi teknik; studi
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kelayakan teknik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:40:34
540   EtiketDID2022037557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Layar Permai 5 No. 35 Rt. 010 Rw. 007. Pantai Indah Kapuk Kel. Kapuk Muara -
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

YU WENG KIANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TURANZA dan lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===KISI KISI AKI (ACCU); aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akumulator [baterai]; akumulator

listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; kabel jumper accu; kotak Akumulator; pengisi daya untuk akumulator
listrik; wadah akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:45:37
540   EtiketJID2022037558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: REJOSARI RT 03/00, GILIREJO BARU, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57276
PT BERITA ISTANA NEGARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT BERITA ISTANA NEGARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PT Singkatan dari Perseroan Terbatas ( PT Berita Istana Negara )
591 Uraian Warna : Warna Coklat, Gold dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Layanan produksi
program film, televisi, radio dan video; jasa produksi film; produksi film dan program audiovisual dan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 12:46:57
540   EtiketJID2022037559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemang VI No. 6B Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12730, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT. BIGDONTE KREATIF MEDIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIGDONTE ENTERTAINMENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyelenggara acara olahraga; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan;

layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; organisasi pertunjukan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan
langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 13:10:26
540   EtiketJID2022037560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: REJOSARI RT 03/00, GILIREJO BARU, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57276
PT BERITA ISTANA NEGARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERITA ISTANA TV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TV singkatan Dari Televisi
591 Uraian Warna : Merah Hitam Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Layanan produksi
program film, televisi, radio dan video; jasa produksi film; produksi film dan program audiovisual dan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 13:11:26
540   EtiketDID2022037561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. G. Bawakaraeng LR. 75 B, RT/RW. 003/001, Kel. Maccini Gusung, Kec.
Makassar, Kota. Makassar - Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
90144

RIRIN TRI WARDANI NASIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Bintanglowup + Lukisan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Putih, Gold, Kuning
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.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Gincu; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; 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 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 matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-
penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; 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 wajah; Make up remover krim; Maskara; 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 memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut;
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; 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; 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 kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; 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; 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; Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; 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; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan penghapus kutek; 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; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel pasta gigi; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; 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

Halaman 76 dari 381



pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-
up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot;
krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan 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; kutek kuku;
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 rambut; losion sebelum
dan sesudah 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, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; 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; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; 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 sari kosmetika; 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;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna Rambut; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; 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 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; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
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mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya; 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; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal,
mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 13:13:26
540   EtiketDID2022037562

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jiban RT 013/ RW 001, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Natasha Angelia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOUE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; 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 .; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; 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 Pewangi Ruangan; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; aroma diffuser
buluh udara; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lilin obat menghilangkan
rambut; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo
untuk bayi; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil;
sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 13:25:00
540   EtiketJID2022037563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Slamet II No. 10, Kota Denpasar, Bali, 80119
I MADE SUKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : THE MAX
566 Arti Bahasa : THE MAX : Maksimal
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-

pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 14:02:51
540   EtiketDID2022037564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOR THE BETTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
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pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 14:15:03
540   EtiketDID2022037565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industrial Estate, Olympic CBD Sentul, Blok H.10, No.10, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat

PT. Neomed Ikhlas Hub

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kimoshi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unsur warna tulisan Kimoshi jingga atau oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 14:15:22
540   EtiketJID2022037565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Neo Catalonia blok DC 19 BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
Albert Robert Yunianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJA SHABU & GRILL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : shabu artinya makanan kuah, grill makanan panggangan
591 Uraian Warna : Warana background kuning dengan tulisan dan ornamen warna merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 14:40:55
540   EtiketJID2022037566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung The Manhattan Square, Mid Tower Lt 12 Unit C-F, Jalan TB Simatupang
Kav 1-S, Kel Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PERKUMPULAN ASOSIASI SAINS DATA DAN KECERDASAN BUATAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Asosiasi Data Sains dan AI Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Asdasi adalah Asosiasi berskala nasional untuk profesi Data Sains dan AI
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Konsultasi bisnis profesional; 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 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 konsultasi bisnis
profesional; mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; pengujian untuk
menentukan kompetensi profesional===
===Jasa Sertifikasi Profesi; jasa konsultasi mengenai pengembangan dan riset kecerdasan buatan; jasa penelitian dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence);
pemerosesan informasi dengan menggunakan kecerdasan buatan; pengembangan dan riset kecerdasan buatan; pengujian
teknis dan layanan kendali mutu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 14:44:37
540   EtiketDID2022037567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALT+DEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
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pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 14:48:53
540   EtiketDID2022037568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Manhattan Square. Mid Tower, 12th Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 1s,
RT3/RW3, Cilandak Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT CENDEKIA DATA ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kognitify
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau nomor417B5A dan Hijau CBE6D7 dan abu 545454 huruf montserrat alternates semibold dan huruf atkinson hyperlegible
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,

pemasaran untuk orang lain; Jasa kursus secara online; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan
tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan
mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa pengajaran secara online; Jasa-jasa
pendidikan, 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;
Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas,
seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; Layanan-layanan pendidikan yaitu
mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Mengembangkan manual dan panduan
pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas,
dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Menyediakan kursus pelatihan;
Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online;
Menyelenggarakan seminar lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Pelatihan yang terkomputerisasi; Penyediaan
fasilitas pengajaran; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan
di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara
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komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat
lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi,
pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk
otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial secara online; Penyelenggaraan webinar ( seminar online);
Produksi Video E-Learning; Publikasi materi multimedia secara online; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan
informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi;
jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang
usaha; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan pendidikan
internet; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya
pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan di bidang
piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pendidikan
berbantuan komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer;
layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet;
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, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan lokakarya pelatihan; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan
kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kursus
pengajaran di bidang teknologi; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; 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 video pembelajaran
online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan
pendidikan; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan;
pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; pelatihan di bidang pengolahan data;
pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan kerja; pelatihan pra kerja; pembelajaran multimedia; pendidikan lebih
lanjut; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan
hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; 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 kursus pembelajaran jarak jauh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat===
===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web; jaringan telekomunikasi yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak dan program
komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat
lunak komputer pendidikan; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; platform perangkat
lunak komputer; program dan perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer; 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

01/06/2022 15:07:29
540   EtiketDID2022037569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
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yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 15:13:00
540   EtiketDID2022037570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 8
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
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kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 15:39:01
540   EtiketDID2022037571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pisangan Lama 3, RT.007 RW.11, Pisangan Timur, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13230

DINAR RATNA SUMINAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DINAR FACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DINAR FACE, DINAR : NAMA PEMILIK, FACE : WAJAH ARTINYA : WAJAH DINAR
591 Uraian Warna : UNGU, KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Produk kosmetik dan perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 16:11:24
540   EtiketDID2022037572

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun ngemplak Rt.001 Rw.012, Kel. Sidomulyo, kec. secang, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, 56195

Era Monalisa Rahmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Melamin triplek untuk bangunan; laminasi dekoratif yang diresapi dengan resin melamin untuk bangunan; laminasi

dekoratif yang tidak mudah terbakar yang terbuat dari resin melamin; papan triplek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 16:13:59
540   EtiketDID2022037573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN HILL BLOK N.5 NO.18-19 RT 002 RW 004 KELURAHAN PISANGAN, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15419

SELVIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan 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.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan,
yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut,
yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel;
Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; 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 untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; 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 daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion 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 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 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;
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
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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; 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 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; 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; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis,
yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel,
pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (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); Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu,
sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin
[racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; 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; 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 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; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik;
cat kuku (kosmetik); cat tubuh 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; garam
mandi untuk keperluan 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; 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;
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 tanpa obat; 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 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, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan
bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-bintik 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 untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
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kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim 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 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 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 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, 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, 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 untuk
keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan
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 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 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; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit
digunakan sebagai 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 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;
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];
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk 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 cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik 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
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit
dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan 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 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
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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 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 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 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 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 perawatan gigi;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan 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 wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas 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; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 16:19:31
540   EtiketDID2022037574

730
Alamat Pemohon
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LORENZA SAVIRA, ZERA TASMANIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VELOVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan,
yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut,
yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel;
Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
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detergent dan detergent bubuk .; 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 untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter
cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; 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 daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion 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 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 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;
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; 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 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; 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; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis,
yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel,
pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (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); Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu,
sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin
[racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; 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; 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 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; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik;
cat kuku (kosmetik); cat tubuh 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; garam
mandi untuk keperluan 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;
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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 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;
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 tanpa obat; 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 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, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan
bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-bintik 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 untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim 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 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 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 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, 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, 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 untuk
keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan
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 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 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; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit
digunakan sebagai 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 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;
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];
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pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk 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 cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik 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
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit
dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan 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 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 pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [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 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 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 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 perawatan gigi;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan 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 wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas 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; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 16:38:09
540   EtiketDID2022037575

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Panji Permai Blok A/4, RT20 RW04, Desa Siwalanpanji, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61252

Bobby Prilian Aries Dwi Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THEEA BEAUTYCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Theea Perawatan Kecantikan
591 Uraian Warna : putih, hitam, cream, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion anti-penuaan; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk tangan dan

tubuh; losion susu untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 16:55:12
540   EtiketJID2022037576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIWARUGA JAYA GANG ALPA NO.75B RT.005 RW.005 CIWARUGA,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559

GERRY PERMANA SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY Laundry Fresh & Clean
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MY = SAYA dari bahasa inggris, LAUNDRY = CUCIAN dari bahasa inggris, FRESH & CLEAN =
SEGAR & BERSIH dari bahasa inggris , keseluruhan kata mengartikan = 'CUCIAN SAYA SEGAR DAN
BERSIH'

591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM, ABU-ABU, BIRU, KUNING, ORANGE DAN COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa membersihkan sofa; Jasa

membersihkan tempat tidur; Jasa pembersihan helm; Jasa pembersihan pakaian; Jasa pembersihan sepatu; Jasa
pembersihan tas; Jasa pembersihan topi; Jasa pencucian gorden; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air;
Membersihkan kasur bayi; Membersihkan kereta bayi; Mencuci boneka; Mencuci helm; Pembersihan karpet dan permadani;
cuci kering; keramas karpet; layanan cuci tekanan; memberikan informasi terkait dengan pengepresan pakaian; memberikan
informasi terkait layanan pencucian; memberikan informasi terkait pembersihan karpet dan permadani; memberikan informasi
yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; membersihkan karpet dan permadani; membersihkan
karpet dan permadani, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan pakaian; mencuci dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencuci kain; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; mencuci linen;
mencuci pakaian; mencuci tekstil; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil untuk
digunakan kembali; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; menyetrika kain; menyetrika pakaian; menyetrika tekstil;
pembersih karpet; pembersihan dan perbaikan kulit; pencucian; pencucian dan disinfektan linen; pencucian kain; pencucian
kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian pakaian; pencucian tekstil; pengepres kain, pakaian, kain dan tekstil;
penyediaan fasilitas binatu; perawatan, pembersihan dan perbaikan kulit; setrika dari kain; setrika linen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 17:07:57
540   EtiketDID2022037578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Br. Sangging, Kabupaten Tabanan, Bali, 82161
Ni Putu Efendi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pubotan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HItam, Putih, Hijau, Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 17:08:11
540   EtiketDID2022037579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Patrol RT/RW:012/005, Kelurahan Patrol Lor, Kec. Patrol, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, 45257

Citra Loka Dewi, Yahya Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hya Lok
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; T-shirt lengan panjang; alas kaki untuk wanita; blus lengan

panjang; celana formal; celana kasual; jaket lengan panjang; kaus; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; manset; pakaian
linen; pakaian santai; pakaian untuk wanita; sweater ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 17:15:03
540   EtiketDID2022037580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. RAYA PONDOK RAJEK KEL TENGAH, KEC CIBINONG KAB BOGOR, JAWA
BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

PT.ADIPRASETYA TEKHNIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADITECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin conveyor jalur perakitan; pencakar conveyor belt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 18:05:05
540   EtiketD102022037581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Permata Hijau S16 Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

Ari Sri Bayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: khaiyo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikan Tuna Cabai; Tuna (ikan), tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 19:27:05
540   EtiketDID2022037582

730 Nama Pemohon : RIZAL PURNALI LIU
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Alamat Pemohon : JL. PLUIT TIMUR BLOK G UTR /19 RT.006/009, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN
JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKMI SOP BUNTUT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakmi goreng; Bakmi jawa; Mie; bihun; sohun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 19:31:40
540   EtiketDID2022037583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjungsari 44-B, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188
PT. Anugrah Ekstravisi Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Clean Out ( Alat Sanitari ); Floor Drain ( Alat Sanitari ); Kakus (WC); Keran; Keran air minum; Keran ledeng; Keran untuk

pipa; Saluran air untuk kamar mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan sistem
pencuci (washer).; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Screen Shower; Toilet disesuaikan untuk pasien medis;
adaptor toilet duduk dan adaptor toilet duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; alas shower; bak cuci
dapur; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bath tub jet;
bejana kakus; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik shower;
boiler untuk mandi; bola tangki toilet; cekungan Keramas portabel; dudukan toilet; filter bidet; filter kran; filter untuk bidet; fitting
mandi; instalasi kamar mandi; instalasi mandi mandi; instalasi pembilasan air; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; jet
air; jet air untuk digunakan di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam air panas; katub keran; katup bola; katup kontrol
mandi; katup pancuran; katup pipa air; kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci baskom tangan; keran
untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar
mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kloset portabel dan sekali pakai; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran
tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; layar mandi; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi
layar; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu
unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel
dan pancurang tangan; pegangan kran; pelampung closet; pemanas kamar mandi; pemasangan dan peralatan kamar mandi
termasuk toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembilas closet; pengaman kursi toilet; pengatur
pancuran air bukan elektronik; penutup bak mandi; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kran; peralatan dan instalasi
sanitasi; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan pembilasan; peralatan sanitasi; peralatan
untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk westafel; perlengkapan dan instalasi
sanitasi; perlengkapan mandi; perlengkapan pipa kamar mandi; pintu mandi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.;
saringan air.; saringan pengering piring; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran
pembuangan air/got; saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; selang mandi;
semprot kepala untuk mandi; septic tank untuk keperluan industri; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink;
spouts bath tub; sumbat untuk bak cuci; tangki air toilet; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet;
toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet kompos; toilet, portable; unit toilet stool dengan
semprotan air pencuci; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; urinal sebagai perlengkapan sanitasi;
wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang
bedah;  alat pembersih untuk keran air;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 19:39:53
540   EtiketDID2022037584

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI JABABEKA 1 JL. JABABEKA 3H BLOK C NO.17 BT,
CIKARANG, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT. TUNAS MAKMUR JAYA ABADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRENSOIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU,MERAH DAN ORANGE MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan perbaikan tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 20:34:10
540   EtiketDID2022037585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 182 Cecil Street, #15-01 Frasers Tower, Singapore 069547
FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: milk&grain+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : milk&grain+ = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : coklat, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman

non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat
minuman; air [minuman]; air mineral; cordial (minuman tanpa-alkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
jus buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman berkarbonasi tanpa alkohol;
minuman isotonik; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sereal instan; minuman tanpa-alkohol;
minuman whey; minuman yang diperkaya nutrisi; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; smoothie; smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum===
===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Kultur probiotik, preparat dan zat; Persiapan makanan biologis; Suplemen mineral untuk
bahan makanan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Susu untuk bayi dan jabang bayi; bahan tambahan/aditif nutrisi
untuk keperluan kesehatan; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; budaya
mikroorganisme untuk keperluan medis; farmasi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; 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 untuk bayi; makanan untuk jabang bayi;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; probiotik digunakan
sebagai suplemen diet; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi;
suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen makanan diet dalam
bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen nutrisi; susu bubuk
untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; vitamin; zat gizi untuk kultur mikroorganisme===
===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Hasil produksi susu; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan dan
makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es
krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti
makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minyak yang dapat dimakan; Susu UHT;
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, produk susu dan pengganti produk susu;
Yoghurt; air dadih; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bubuk susu; chia milk [bahan pengganti susu];
hasil produksi susu kambing; hazelnut (kacang), diolah; jeli buah; jeli untuk makanan; kacang dan makanan ringan berbahan
dasar buah kering; keju; keju dari susu domba; krim [produk susu]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim makanan
pencuci mulut; krimer bukan dari susu; lemak yang bisa dimakan; makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu;
makanan penutup terbuat dari susu; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; mentega;
minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman berbahan dasar
kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman
berbahan dasar susu kacang mete; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman pengganti susu fermentasi; minuman
susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; pengganti produk susu yang
berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai
beraroma; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; produk susu berbahan dasar  nabati dan kacang;
produk susu kalsium yang difortifikasi; santan; santan untuk keperluan kuliner; snack bar berbahan dasar biji; snack bar
berbasis kacang dan biji; susu; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu;
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susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; susu bubuk
yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan
dan buah-buahan; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang
mete; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kental; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk
berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu rami untuk digunakan
sebagai pengganti susu; susu yang berasal dari tumbuhan; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:05:12
540   EtiketD262022037586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN BASUKI RAHMAT NO.207, RT/RW. 003/009, KELURAHAN BIROBULI
UTARA, KECAMATAN PALU SELATAN, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94231

YULIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fifel + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PINK, BIRU, PUTIH, KUNING, HITAM, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air botolan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minuman mengandung oksigen; air mineral;

air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa; air minum suling; minuman buah dan 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:07:10
540   EtiketJID2022037587

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Mega Syariah 15th Floor, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta Selatan ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT VISION CINEMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ID.Cyclist + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ID.Cyclist + Logo = Penamaan
591 Uraian Warna : Hijau Toska dan 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; distribusi gambar bergerak; 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; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik;
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 gambar bergerak yang
menggunakan jaringan komunikasi; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan rekaman suara
musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengannya; 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; persewaan
gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan video; presentasi gambar bergerak; produksi dan distribusi gambar
bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan
player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan
bergerak; produksi film gambar bergerak; produksi gambar bergerak; produksi lagu gambar bergerak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:13:22
540   EtiketDID2022037588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
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; Pewarna; Zat warna; pewarna *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:21:07
540   EtiketD262022037589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN BASUKI RAHMAT NO.207, RT/RW. 003/009, KELURAHAN BIROBULI
UTARA, KECAMATAN PALU SELATAN, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94231

YULIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FILLY WATER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU MUDA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air botolan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minuman mengandung oksigen; air mineral;

air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa; air minum suling; minuman buah dan 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:21:47
540   EtiketDID2022037590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelembut kain; sabun-sabun; sediaan binatu; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan

abrasif; sediaan pencucian dan pemutihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:24:27
540   EtiketDID2022037591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gununganyar Jaya 2/22.A, Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota
Surabaya, Jawa Timur

CV. BIOGANA PRAKASA UTAMA
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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 :

: BIOGANA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Filter untuk pemurnian air; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Penyaring air

limbah; Penyaring presisi untuk pengolahan air; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan,
pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan membran dalam
bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah;
Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Saringan air untuk keperluan sanitasi; alat untuk
pengolahan air; aparat pengolahan air limbah; aparatur pemurnian air; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air
limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; filter
pengolahan air; filter untuk air minum; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah;
instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi
tujuan; instalasi pengolahan air limbah; katup pengendali ketinggian di tangki; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi
sanitasi); mesin pemurnian air; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; modul-modul membran
untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; pabrik pengolahan limbah; pelampung untuk tangki jamban;
pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pengatur ketinggian cairan tangki toilet; peralatan dan instalasi
sanitasi; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan/mesin pengolahan air;
perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi; saringan-saringan
(filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air
limbah industri; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; septic tank;
septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; sistem pengolahan air limbah modular terdiri
dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air
panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air; tangki pengolahan air limbah;
tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank pengolahan air limbah untuk
keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari
instalasi sanitasi]; toilet; toilet, portable; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pengolahan air; urinal sebagai
perlengkapan sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:27:19
540   EtiketDID2022037592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===lilin *; minyak untuk pengawetan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:31:43
540   EtiketDID2022037593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===sendok sepatu; sikat sepatu; sikat untuk alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:40:12
540   EtiketDID2022037594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRESH FORCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; 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;
pewangi sepatu; sediaan antijamur; sediaan penghilang bau udara; sediaan penyegar udara (pewangi udara)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:52:55
540   EtiketDID2022037596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOLT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengendali hama; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan untuk membasmi gulma; desinfektan;

disinfektan serba guna; fungisida; insektisida; pembasmi serangga; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi);
sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan menghancurkan serangga; sediaan mothproofing; sediaan
penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penyegar
udara (pewangi udara); sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah tangga; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memukul mundur
hewan, burung, dan serangga; sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi
virus dan bakteri; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 21:59:48
540   EtiketDID2022037597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53402-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOLT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; inkubator untuk telur;
kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan darat; mesin dan peralatan mesin; mesin penjual
otomatis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 22:06:37
540   EtiketDID2022037598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 182 Cecil Street, #15-01 Frasers Tower, Singapore 069547
FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILK&GRAIN+
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MILK&GRAIN+ = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman

non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat
minuman; air [minuman]; air mineral; cordial (minuman tanpa-alkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
jus buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman berkarbonasi tanpa alkohol;
minuman isotonik; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sereal instan; minuman tanpa-alkohol;
minuman whey; minuman yang diperkaya nutrisi; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; smoothie; smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum===
===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Kultur probiotik, preparat dan zat; Persiapan makanan biologis; Suplemen mineral untuk
bahan makanan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Susu untuk bayi dan jabang bayi; bahan tambahan/aditif nutrisi
untuk keperluan kesehatan; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; budaya
mikroorganisme untuk keperluan medis; farmasi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; 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 untuk bayi; makanan untuk jabang bayi;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; probiotik digunakan
sebagai suplemen diet; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi;
suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen makanan diet dalam
bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen nutrisi; susu bubuk
untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; vitamin; zat gizi untuk kultur mikroorganisme===
===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Hasil produksi susu; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan dan
makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es
krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti
makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minyak yang dapat dimakan; Susu UHT;
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, produk susu dan pengganti produk susu;
Yoghurt; air dadih; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bubuk susu; chia milk [bahan pengganti susu];
hasil produksi susu kambing; hazelnut (kacang), diolah; jeli buah; jeli untuk makanan; kacang dan makanan ringan berbahan
dasar buah kering; keju; keju dari susu domba; krim [produk susu]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim makanan
pencuci mulut; krimer bukan dari susu; lemak yang bisa dimakan; makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu;
makanan penutup terbuat dari susu; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; mentega;
minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman berbahan dasar
kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman
berbahan dasar susu kacang mete; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman pengganti susu fermentasi; minuman
susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; pengganti produk susu yang
berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai
beraroma; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; produk susu berbahan dasar  nabati dan kacang;
produk susu kalsium yang difortifikasi; santan; santan untuk keperluan kuliner; snack bar berbahan dasar biji; snack bar
berbasis kacang dan biji; snack bar berbasis susu probiotik; susu; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras untuk
digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk rasa
untuk membuat minuman; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa,
almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu kacang menjadi
bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kental; susu non-dairi dan
susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan;
susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu yang berasal dari tumbuhan; yoghurt berdasarkan pengganti
susu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 22:06:42
540   EtiketJID2022037599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dulatip No. 87, RT/RW: 004/003, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung,
Jawa Barat

EDWIN

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 :

: HARMONI TEMA JAYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa kios

makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan makanan secara daring;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Toko makanan online;
jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa penjualan
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko
ritel online yang menampilkan bahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 22:44:15
540   EtiketDID2022037600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tuwowo Rejo 5/7, RT/RW.012/004,Kel. Kapasmadya Baru,
Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60137

DENNY LUKAS HENDRIAN, SE

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 :

: SAE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAE (09) Daftar No.IDM000434194
591 Uraian Warna : kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengeras suara; Ampli mixer; Kotak untuk pengeras suara; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio

speakers) untuk home theaters; Penguat suara; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; balancers
penguat ganda; dudukan mikrofon; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; kabel elektronik; kabel listrik;
kabel mikrofon; loudspeakers; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mixer daya
[peralatan audio]; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; pengeras suara dengan amplifier built-in; prosesor sinyal suara
digital; prosesor suara; prosesor suara digital; sistem loudspeaker; transformator step-down; transformator tegangan listrik;
transformator tegangan tinggi; unit loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 22:49:42
540   EtiketDID2022037601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One, Lantai 7 Suite 709, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12950

PT. REJEKI AGRO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUSOO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan

untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; calomel [fungisida]; ekstrak
tembakau [insektisida]; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis;
fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air;
herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida; insektisida untuk
keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida];
pencucian hewan insektisida; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan
industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sampo hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida]; sediaan insektisida;
tag telinga insektisida untuk ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 23:37:55
540   EtiketDID2022037602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Green Central Tower B Lt. 20/20, Jl. Gajah Mada RT. 003/RW. 005, Kelurahan
Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PAN, RUIKUN

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 :

: MOSBO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu; sepatu bayi; sepatu berjalan; sepatu bot *; sepatu bot militer; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu formal; sepatu

gunung; sepatu hiking; sepatu hujan; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu
mendaki; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu pantofel wanita; sepatu renda; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu untuk
anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu yang terbuat dari kulit asli===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 23:39:36
540   EtiketJID2022037603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kertajaya Indah Timur 17/27, RT/RW: 002/006, Kota Surabaya, Jawa Timur
DAVID ADI CHANDRA

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 :

: PORTA CREATIVE Co.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain produk; Desain seni grafik; Jasa desain animasi dengan komputer; Jasa desain produk; Jasa gambar dengan

komputer; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan desain iklan; 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; analisis dan evaluasi desain produk; analisis desain produk; animasi dan desain efek khusus untuk orang
lain; desain animasi; desain dengan bantuan komputer; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur
iklan; desain grafis dari bahan promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari
selebaran iklan; desain grafis video dengan bantuan komputer; desain ilustrasi grafis; desain kartu bisnis; desain karya seni;
desain kemasan; desain merek; desain produk; desain seni grafis; desain seni komersial; desain, selain untuk tujuan iklan;
evaluasi desain produk; jasa desain grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa desain grafis untuk
membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain merek; jasa desain untuk pengemasan; jasa-jasa konsultasi
teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural)
yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian pasar; jasa-jasa
konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan dan pemasaran; memberikan
informasi di bidang desain produk; mendesain; mendesain, selain untuk keperluan iklan; menyediakan konsultasi teknologi di
bidang media sosial; pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain; penyediaan situs media sosial; perencanaan,
desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/06/2022 23:42:33
540   EtiketDID2022037604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Spazio Lantai 6 Unit 617, Jalan Mayjen Yono Suwoyo Kavling 3 Pradah Kali Kendal,
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. ELING JANJI PERTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELORABEAU + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Celana dalam sanitasi; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis;

Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Krim obat herbal; Makanan dan
minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman
suplemen dari madu; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Minyak-minyak yang mengandung obat; Plester dan bahan untuk pembalut; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan sterilisasi sanitasi; 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; 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; antioksidan [suplemen makanan]; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; desinfektan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; energy bar
digunakan sebagai suplemen makanan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul untuk obat-obatan; kit yang terutama terdiri
dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang
digunakan untuk pencegahan kuman; lilin gigi; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat
makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; minuman pengganti
makanan untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minyak pijat obat; obat-obatan; pelembab
tangan medikasi; pembersih tangan antiseptik; pengganti makanan gizi; pil antioksidan; popok bayi sekali pakai; popok
dewasa sekali pakai; popok sekali pakai; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; ramuan jamu;
sabun desinfektan; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan multivitamin; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung
obat untuk menghilangkan stres; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet
normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan diet; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet;
susu formula bayi dan makanan untuk bayi; tisu sanitasi sekali pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 00:00:40
540   EtiketDID2022037605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Citra Rungkut C/18, Jl. Amir Machmud, RT/RW: 005/003, Kota Surabaya, Jawa
Timur

DANIEL OKTAVIANUS

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 :

: MAHARVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Baju renang; Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana renang; Ikat Kepala; Ikat

kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Kaos polo (lengan
pendek), kaos polo (lengan panjang); Kebaya; Kelom; Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Olahraga; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian training; Sarung printing;
Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tenun; Selempang; Selop; Sepatu cross training; Sepatu olahraga atau santai; Sol
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sepatu; Sweater; T-shirt lengan panjang; Topi olahraga panahan; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki khusus untuk olahraga;
atasan olahraga; baju; baju batik; baju berkerah; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; bandana; blazer;
blus; bra; bra olahraga; bretel; cardigan; celana; celana dalam; celana jogging; celana olahraga; celana panjang; celana
pendek; celana renang; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gaun; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang [pakaian];
jaket kulit; jaket olahraga; jas; jas hujan; jubah; kamisol; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet;
kaos t shirt; kaus kaki olahraga; kaus lengan panjang; kaus olahraga; kemeja; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kerudung [pakaian]; kimono; manset; mantel; mokasin; pakaian; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian olahraga; pakaian renang; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama; rok; rompi; rompi olahraga; sandal; sandal bakiak; sandal jepit [alas kaki]; sandal
selop; sarung; sarung tangan; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Latihan; sepatu bot *; sepatu bot untuk olahraga; sepatu hak
tinggi; sepatu kayu; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; seragam; seragam atletik; seragam olahraga; setelan
untuk olah raga; singlet olahraga; sol sandal; stoking; syal; tank top untuk olahraga; terompah; topi; topi olahraga; topi renang;
tuksedo; turtleneck===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 00:01:44
540   EtiketDID2022037606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 182 Cecil Street, #15-01 Frasers Tower, Singapore 069547
FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: protein+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : protein+ = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman

non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat
minuman; air [minuman]; air mineral; cordial (minuman tanpa-alkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
jus buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman berkarbonasi tanpa alkohol;
minuman isotonik; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sereal instan; minuman tanpa-alkohol;
minuman whey; minuman yang diperkaya nutrisi; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; smoothie; smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum===
===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Kultur probiotik, preparat dan zat; Persiapan makanan biologis; Suplemen mineral untuk
bahan makanan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Susu untuk bayi dan jabang bayi; bahan tambahan/aditif nutrisi
untuk keperluan kesehatan; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; budaya
mikroorganisme untuk keperluan medis; farmasi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; 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 untuk bayi; makanan untuk jabang bayi;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; probiotik digunakan
sebagai suplemen diet; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan farmasi;
suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen makanan diet dalam
bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen nutrisi; susu bubuk
untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; vitamin; zat gizi untuk kultur mikroorganisme===
===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Hasil produksi susu; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan dan
makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es
krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti
makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minyak yang dapat dimakan; Susu UHT;
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, produk susu dan pengganti produk susu;
Yoghurt; air dadih; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bubuk susu; chia milk [bahan pengganti susu];
hasil produksi susu kambing; hazelnut (kacang), diolah; jeli buah; jeli untuk makanan; kacang dan makanan ringan berbahan
dasar buah kering; keju; keju dari susu domba; krim [produk susu]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim makanan
pencuci mulut; krimer bukan dari susu; lemak yang bisa dimakan; makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu;
makanan penutup terbuat dari susu; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang;
makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar
probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; mentega;
minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman berbahan dasar
kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman
berbahan dasar susu kacang mete; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman pengganti susu fermentasi; minuman
susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; pengganti produk susu yang
berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai
beraroma; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; produk susu berbahan dasar  nabati dan kacang;
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produk susu kalsium yang difortifikasi; santan; santan untuk keperluan kuliner; snack bar berbahan dasar biji; snack bar
berbasis kacang dan biji; snack bar berbasis susu probiotik; susu; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras untuk
digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk rasa
untuk membuat minuman; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa,
almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu kacang menjadi
bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kental; susu non-dairi dan
susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan;
susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu yang berasal dari tumbuhan; yoghurt berdasarkan pengganti
susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 00:02:27
540   EtiketDID2022037607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Gempol Raya RT. 006/RW. 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

INDRAWATI

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 :

: SHEENA MARVIN NEW TREND SETTER FOR BAGS FASHION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Jingga dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas; tas genggam; tas tangan kecil (tas tangan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 00:11:12
540   EtiketDID2022037608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Spazio Lantai 6 Unit 617, Jalan Mayjen Yono Suwoyo Kavling 3 Pradah Kali Kendal,
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. ELING JANJI PERTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELORABEAU + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan sanitasi untuk tangan; 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; Tisu basah; 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; krim, minyak dan susu untuk
tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit,
krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; minyak esensial
untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk minuman penyedap; penyedap untuk minuman [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 00:23:32
540   EtiketDID2022037609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUKIT GOLF MEDITERANIA PERUM CITRALAND, JALAN SURYA CITRA LAK,
Kota Surabaya, Jawa Timur

EVELYN SOETANTO, CHRISTIAN SOETANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAUSE COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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.; Biji kopi; 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 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; 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 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 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 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); 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;
polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk 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

02/06/2022 01:10:44
540   EtiketDID2022037610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIO VENTILATION
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : BIO VENTILATION = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon, yang dapat disingkat menjadi
"BIOVENT"

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 05:11:49
540   EtiketDID2022037611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Sarbini 40 B, RT. 004, RW. 003, Kel/Desa Bumirejo, Kec. Kebumen, Kab.
Kebumen, Prov. Jawa Tengah  , Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 54316

HILDA REVINA SMITH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIVINA
Merek Kata dan Lukisan

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

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

02/06/2022 05:13:37
540   EtiketDID2022037612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Batu Karambu, RT. 002, RW. 004, Kel/Desa Batulohe, Kec. Bulukumba, Kab.
Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan   , Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan,
92552

ROSMIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bimis Glow SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi; 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
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keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan
kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang
tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
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
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kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [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
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obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 05:14:48
540   EtiketDID2022037613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nangka Lk.VIII RT.000 RW.000 Kal/Desa Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai
Prov. Sumatera Utara , Kota Binjai, Sumatera Utara, 20719

WINDY TRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACHELFLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ACHELFLOW berarti perempuan perempuan yang mengikuti arus kecantikan.
591 Uraian Warna : Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi; 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
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masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang
tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
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
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baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan,
krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Saptamarga, RT. 002, RW. 001, Kel/Desa Botu, Kec. Dumbo Raya, Kota
Gorontalo, Prov. Gorontalo  , Kota Gorontalo, Gorontalo, 96118

WINDIARSI MAMONTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUDOSkin
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi; 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
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wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang
tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
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
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kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan,
krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perawatan 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

02/06/2022 06:14:22
540   EtiketJID2022037615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bantaran I-A/17 A RT 003 RW 001, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65141

Endang Wulandari Wahyu Purwaningsih

Halaman 129 dari 381



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RECEH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 06:34:54
540   EtiketJID2022037616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

PT. Indaco Warna Dunia

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 :

: INDACO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Konstruksi bangunan; jasa bengkel

kendaraan bermotor; jasa konstruksi menggunakan beton; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan;
konstruksi jalan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; layanan instalasi; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; manajemen proyek
konstruksi [pengawasan konstruksi]; penyewaan mesin, alat dan peralatan pneumatik atau hidrolik untuk digunakan dalam
konstruksi; perbaikan; perbaikan tas atau kantong dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 08:44:06
540   EtiketJID2022037629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Otista Raya No. 399, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
PT. Sumber Agri Sehat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STARMEAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging

(butcher s shop); jasa grosir untuk daging; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 08:47:08
540   EtiketJID2022037630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SILIWANGI NO. 798, RT. 029/RW. 012, DESA SUNDAWENANG, KEC.
PARUNGKUDA, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43357

YAYASAN KLINIK ALTHA MEDIKA DUA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ALTHA MEDIKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ALTHA MEDIKA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 08:49:56
540   EtiketDID2022037631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONCOL GG. 7 NO.11 RT.004/RW.004, KELURAHAN PONCOL, KECAMATAN
PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

YUNUS AB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK PUTRA YUSBA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oren, Merah, Biru, Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Pakaian Batik; baju batik; daster; kaftan batik (pakaian); pakaian; pakaian santai; pakaian

untuk pria, wanita dan anak-anak; sarung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 08:52:29
540   EtiketDID2022037632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IOTA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
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kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:01:43
540   EtiketJID2022037633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangkalan Jati 1 No. 12 RT. 006 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan
Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat

Kevin Aprilio, Raka Cyril Damar

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 :

: VIERRATALE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Merah, Abu-Abu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===grup band musik; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band

musik; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; 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; mengatur dan melakukan konser; pertunjukan penyanyi; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:03:25
540   EtiketDID2022037634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN TEKNO SEKTOR XI BLOK C-3A, C-15, DESA SETU, KEC. SETU, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15314

PT. L’ESSENTIAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 132 dari 381



Nama Merek : THERASKIN INNOVATIVE SCIENCE IN COSMETICS + LOGO
566 Arti Bahasa : THERASKIN INNOVATIVE SCIENCE IN COSMETICS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:03:35
540   EtiketJID2022037635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Bambu I No.46 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630
Evie Zoelvia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMC Learning System for Children
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sistem Pembelajaran dan Pelatihan untuk anak-anak
591 Uraian Warna : biru, merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); instruksi sempoa; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan;

melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur kursus
pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; persiapan
kursus dan ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:03:49
540   EtiketDID2022037636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECONA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
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kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:05:27
540   EtiketDID2022037637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONCOL GG. 7 NO.11 RT.004/RW.004, KELURAHAN PONCOL, KECAMATAN
PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

YUNUS AB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK YUFA
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 koko; Busana Muslim; Pakaian Batik; baju batik; daster; kaftan batik (pakaian); pakaian; pakaian santai; pakaian

untuk pria, wanita dan anak-anak; sarung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:08:22
540   EtiketDID2022037638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN TEKNO SEKTOR XI BLOK C-3A, C-15, DESA SETU, KEC. SETU, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15314

PT. L’ESSENTIAL

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 :

: THERASKIN THERAPY FOR YOUR SKIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : THERASKIN THERAPY FOR YOUR SKIN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah

Halaman 134 dari 381



511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:16:31
540   EtiketDID2022037639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARYA BARAT I NO. 18-AC RT 008 RW 003 KEL/DES. WIJAYA KUSUMA,
KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HENGKI FERNANDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLOWI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : 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; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun; Sabun kosmetik; Sabun mandi;
Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray
penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum];
body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; gel kosmetik; gel,
powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir
surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion
kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker
kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair; sabun cuci tangan; sabun kosmetik; sabun
mandi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum
kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut; shampo untuk
hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo
kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:17:04
540   EtiketDID2022037640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangkalan Jati 1 No. 12 RT. 006 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan
Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat

Raka Cyril Damar, Kevin Aprilio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : VIERRATALE
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Merah, Abu-Abu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos Promosi; Pakaian; baju; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju santai; kaos grafis; kaos t shirt; pakaian luar

untuk pria; pakaian luar untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:19:00
540   EtiketDID2022037641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ILARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
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pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:20:30
540   EtiketDID2022037642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JELAMBAR FAJAR RT 03 RW 17 KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN
PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14450

THE GOAT TJOE AL SUMIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIMA BINTANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===mie instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:23:54
540   EtiketJID2022037644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Sunan Drajat No. 8 RT 001 RW 005 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13220

Mark Christopher Bernardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IPHub
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih oranye keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis dan manajemen; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; manajemen

bisnis===
===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
konsultan jasa dan produk; Penyewaan kantor virtual; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat===
===Konsultasi perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:24:17
540   EtiketDID2022037645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gajah Mada Sekolahan No. 31 Sawunggaling, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa
Timur

PT NOA KREASI NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: noaBIKE
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 137 dari 381



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet,

perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh;
Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan
penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan;
Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam
layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara
elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara
elektronik; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan;
Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup
aplikasi seluler; Software aplikasi komunikasi melalui internet; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of
Things [IoT]; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh;
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 ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi
seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet;
aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi
yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; peralatan nirkabel broadband,
yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; perangkat keras jaringan komputer
dan telekomunikasi; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk
yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan
transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi
seluler; 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 dalam bentuk aplikasi
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat
diunduh; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi,
termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat
lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan
jasa transportasi; 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 mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk
memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komunikasi;
perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat
lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui komputer, alat
bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan
komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak pelacakan
gps; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak
untuk akses Internet; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan
elektronik; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk smartphone; 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 untuk memproses pembayaran elektronik; 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 lunak, yaitu, platform
keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA,
dan lingkungan berbasis web; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan
elektronik; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer
terkait dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; produk perangkat lunak komputer; program
aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of
Things [IoT]; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:30:19
540   EtiketDID2022037646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Garden 1 Blok B2 No.1 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
Ong Bing Nga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THREEMNX
Merek Kata dan Lukisan

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

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk
.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:31:55
540   EtiketJID2022037647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi
Bali., Kabupaten Gianyar, Bali

I PUTU KASIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEVSTORE BALI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:33:08
540   EtiketDID2022037648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOCIACT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
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riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:33:49
540   EtiketDID2022037649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ADYAKSA NO. 15 B, RT. 008/RW. 004, KEL. KRANJI, KEC. PURWOKERTO
TIMUR, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53116

EDY SARWONO

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 :

: BERASIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BERASIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Konsumsi; biji kopi panggang; es krim; es krim dan produk es krim; es krim tanpa-susu; es lilin (popsicle); es mambo;

kopi bubuk; sediaan minuman kopi; tepung Hunkwe===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:36:09
540   EtiketJID2022037650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEMBAWAN NO.1, LINGKUNGAN/BR. PADANG TEGAL KAJA, KEL. UBUD,
Kabupaten Gianyar, Bali, 80571

PT. MITRA KENCANA AMANAH JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bali Buda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:37:50
540   EtiketD102022037651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Orchid Regency Blok M16 RT.19 RW.07 Kel. Sidodadi Kec. Candi, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

Faris Ganda Tri Prasetya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADUNDA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Orange, Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; madu; madu untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:39:38
540   EtiketD102022037652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Blimbingan RT.03 RW.01 Kel. Kendit Kec. Kendit , Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur

Karimatul Hasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARFQUE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Kuping Gajah; Stik Keju; kerupuk stik ikan; kue basah; kue stik bawang; kukis (kue kering); sistik ubi ungu; stik

balado===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:40:58
540   EtiketDID2022037653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palembang - Pangkalan Balai Km. 29, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Pusat Penelitian Karet
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEVEA RAINGUARD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===talang hujan, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:43:47
540   EtiketJID2022037654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Sunan Drajat No. 8 RT 001 RW 005 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13220

Mark Christopher Bernardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WORKROOM COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, abu-abu terang
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===manajemen bisnis restoran===

===rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:43:56
540   EtiketD102022037655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Candi Loka Blok A5 / 12 RT.06 RW.05 Kel. Ngampelsari Kec. Candi ,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Riski Fakhrunnisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OmDamank + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MErah, Putih, Cream, Abu, Hitam, Kuning, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Terasi; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:47:06
540   EtiketDID2022037656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jeruk V no. 26 RT 7/ RW 8 Desa Wage, Kec.Taman, Kab. Sidoarjo, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Umi Juariyah, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIMIKOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, kuning, hitam

Halaman 142 dari 381



511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===stik keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:52:05
540   EtiketDID2022037657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Allegro Altura Kav.K.No.7B
Komp. Citra G Rt.008/ 001
Kel. Ciumbuleuit  Kec. Cidadap
Bandung
, Kota Bandung, Jawa Barat

BERTON

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 :

: JB EIGHTY9 & 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; Tutup kepala; alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 09:56:11
540   EtiketDID2022037658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINETTE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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,
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maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:05:53
540   EtiketJID2022037659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Allegro Altura Kav.K.No.7B
Komp. Citra G Rt.008/ 001
Kel. Ciumbuleuit  Kec. Cidadap
Bandung
, Kota Bandung, Jawa Barat

BERTON

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 :

: JB EIGHTY9 & 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 : ===Manajemen Usaha; administrasi usaha; jasa periklanan; toko eceran; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:07:03
540   EtiketJID2022037661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13.2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

PT. Indaco Warna Dunia

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 :

: INDACO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Akuntansi perusahaan; Iklan
secara online; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan
dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online);
Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan melalui online (internet); 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 ekspor-impor; Jasa periklanan barang secara sambung
langsung (online); Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan 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 online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan
penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan
toko ritel online; Manajemen data; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk,
mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher
dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang orang lain melalui situs
web (website); Pembukuan perusaahan; Penelitain Perniagaan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penyediaan
ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi,
periklanan dan pemasaran situs online; Supermarket bahan bangunan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big
data); administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; analisa informasi bisnis; bantuan administrasi
dalam menanggapi panggilan untuk tender; iklan bayar per klik; iklan dan promosi perusahaan; iklan online; informasi dan
konsultasi manajemen bisnis; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa grosir dan eceran; jasa informasi ekonomi
untuk keperluan bisnis; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa pengumpulan data; jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan analitik bisnis; layanan bantuan dan
konsultasi bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan internet; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan
konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen risiko bisnis;
layanan pemasaran online; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan promosi; layanan ritel online; manajemen
basis data; manajemen bisnis; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file pusat; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; manajemen layanan pelanggan; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian
dan survei bisnis; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis
elektronik (e-commerce); pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan bisnis; pengembangan dan
implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan strategi bisnis; penyediaan informasi bisnis melalui situs
web; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi penjualan,
bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa
untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web;
perdagangan barang; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; riset bisnis dan
pemasaran; sponsor promosi bisnis pemula; toko; toko bangunan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:07:59
540   EtiketDID2022037662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan

Halaman 145 dari 381



kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:10:09
540   EtiketDID2022037663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Salemba Raya No. 12, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10430

Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Satu Dalam Kasih
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42, 45
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform digital; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana
amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan
dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk smartphone===
===Situs web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses
melalui situs web; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan
donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan
penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan===
===Perkumpulan sosial keagamaan; Sosial kemasyarakatan; jasa pelayanan penginjilan; jasa penginjilan atau pastur;
memberikan informasi di bidang pengembangan diri, peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi,
sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum, dan kegiatan kemanusiaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:16:18
540   EtiketJID2022037664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PERCETAKAN NEGARA IX/24  RT.009 RW.004 KELURAHAN RAWASARI, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10570

LUCIE PERMANASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENDOK KAYU  ( WOODSPOON )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, KUNING TUA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyedia makanan Kebab; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Warung makan; warung makan

tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:19:05
540   EtiketJID2022037665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perum Grand Semanggi Residece A-1/21, RT.004, RW.007, Kelurahan Wonorejo,
Kecamatan Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

ANAK AGUNG RAKA BAGUS VINAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LADANG LIMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Jasa hotel; bar dan layanan katering; jasa restoran dan katering; katering di
kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; layanan motel; menyediakan makanan dan minuman di
restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:19:59
540   EtiketDID2022037666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Qubah LK XVIII KWALA BEKALA MEDAN JOHOR, Kota Medan, Sumatera Utara,
20145

KARDO SIBARANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEPUNG GULA STARGOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Merah dan kuning/ Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tepung gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:21:53
540   EtiketJID2022037667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Universal City Plaza, Universal City, California, 91608
Universal Television LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOOT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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 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 penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan,
seni, olahraga dan budaya.; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar
yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; layanan
hiburan; layanan taman hiburan; mengatur dan melakukan permainan; menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk
anak-anak; menyediakan film dan program televisi, yang tidak dapat diunduh melalui layanan video- on-demand; menyediakan
game komputer online dan game interaktif; menyediakan layanan taman air; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh; 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;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; 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; persewaan film; pertunjukan panggung live;
presentasi pertunjukan langsung; produksi podcast; reservasi hiburan dan kesenangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:22:09
540   EtiketDID2022037668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
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 pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; agen

pencuci untuk tekstil; deodoran; deterjen cucian; pelembut kain; sabun-sabun; sediaan pencucian untuk keperluan binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:27:26
540   EtiketDID2022037669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Universal City Plaza, Universal City, California, 91608
Universal Television LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: LOOT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daster tidur; Jubah; Mantel; Pakaian Tidur; Pakaian bayi; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap

keringat, jaket dengan penutup kepala; Penutup kepala, yaitu topi pet; Romper; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan
sandal; bretel; celana panjang; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; dasi; gaun; kain tadah liur bayi; kaos
kaki panjang; kostum Halloween; overall; pakaian dalam; pakaian hangat; pakaian renang; piyama; rok; sarung tangan;
topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:29:22
540   EtiketDID2022037670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grand Slipi Tower Lt.45 Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Palmerah , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480

PT. Communication Cable Systems Indonesia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MPJC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Instrumen komunikasi optik; Komunikasi optik; ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi

sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel
listrik; Pusat distribusi serat optik; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan
pemancar optik elektro; kabel koneksi; konektor serat optik; kotak sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik;
lengan persimpangan untuk serat optik; lengan sambungan untuk kabel listrik; panel penghubung serat optik untuk memindai;
panel pengontrol distribusi optik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan
peralatan fotografi; peralatan komunikasi optik; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif; sambungan untuk kabel listrik
 ; selubung pelindung untuk kabel serat optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:36:54
540   EtiketDID2022037671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIHAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
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kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:39:02
540   EtiketDID2022037672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; penyemir sepatu sepon; pohon sepatu;

sendok sepatu; sepon; sikat sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:41:16
540   EtiketDID2022037673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GUDANG GARAM Tbk
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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 :

: INTER DLX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : INTER DLX : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;

tembakau untuk dihirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:43:11
540   EtiketDID2022037674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK KARYA AGUNG BLOK RC NO. 13 RT 017 RW 000 KEL/DES.
SUNGAINANGKA, KEC. BALIKPAPAN SELATAN , Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur

SANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIOKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : 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 .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun; Sabun kosmetik; Sabun mandi;
Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray
penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum];
body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; gel kosmetik; gel,
powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir
surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion
kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker
kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair; sabun cuci tangan; sabun kosmetik; sabun
mandi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum
kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut; shampo untuk
hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo
kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:45:21
540   EtiketDID2022037675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kancil Putih V No. 099 RT. 45 RW. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I ,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30137

Neti Lusiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FATALA
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:45:30
540   EtiketDID2022037676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Cimahi (Cibereum) 99, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. SURYA AGUNG MANUNGGAL PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROWN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal [furnitur]; Kursi perabot kantor; Lemari buku; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Penyekat ruangan (Partisi); bantal;

guling; kasur; kasur jerami; kasur pegas; kursi; kursi kantor; lemari arsip; lemari pakaian; meja; meja belajar; meja kantor; meja
komputer; meja makan; sofa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:46:34
540   EtiketDID2022037677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. F NO. 8 RT 001 RW 002 KEL. RAWA BADAK UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

DIANA NOVITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAWA ALLEYA QIANA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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

Halaman 152 dari 381



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,
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
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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

02/06/2022 10:49:04
540   EtiketJID2022037678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Duri kosambi Raya No 107 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng ,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

PT Wiyasa Karsa Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wiyasa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda keunguan dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; 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 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 retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video
dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa ritel
dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit,
tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas
tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; analisis kecenderungan
busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; bantuan administrasi dalam
menanggapi panggilan untuk tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan
bisnis; jasa periklanan dan manajemen; 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; manajemen dan operasi bisnis
daur ulang; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:51:09
540   EtiketDID2022037679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Barat III A No. 9, RT. 016 RW. 007,
Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
, DKI Jakarta

Ilona Subekti , Stella Karyadi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Little Pupu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Coklat muda, coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Bandana anak-anak; Jaket anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos tanpa lengan;

Pakaian jeans untuk anak; Selop; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; atasan [pakaian]; atasan untuk anak-
anak; bodysuits untuk anak-anak; celana; celana leging; celana olahraga; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek untuk berenang; dasi;
gaun untuk anak perempuan; ikat pinggang [pakaian]; kain oto untuk anak-anak; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kaus
kaki anak-anak; kemeja [pakaian bisnis]; kutang wanita; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian bermain untuk bayi dan anak-
anak; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian jadi; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian renang untuk anak-
anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; piyama untuk anak-anak; sabuk pinggang [pakaian]; sandal;
sandal untuk anak-anak; sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu untuk anak-anak; sol sandal; suspender stocking;
topi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:52:21
540   EtiketDID2022037680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GUDANG GARAM Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTER EERO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : INTER EERO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;

tembakau untuk dihirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:54:50
540   EtiketDID2022037681

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: METRO PERMATA I J-9/25 RT.002/RW.005 PARUNG JAYA , KEC.KARANG
TENGAH , KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten

CHARLES HARIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras organik; Tepung jagung; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; beras sekam;

gula; gula batu; gula kristal putih; gula merah; gula tebu pasir; tepung beras; tepung gandum; tepung kedelai; tepung
singkong; tepung tapioka; tepung terigu; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:54:55
540   EtiketDID2022037682

730 Nama Pemohon : Adi Mulato
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Alamat Pemohon : Trasakan Diwak RT 2 RW 3, Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, 56485

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LATO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lato artinya menjadi lebih bermanfaat bagi sekitarnya
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak untuk rokok; Tempat untuk rokok; Tempat, sarung atau kantong rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok;

kertas linting rokok; kertas rokok; kotak rokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; rokok; rokok kretek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:58:26
540   EtiketDID2022037683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Paradise 13 Blok Q No. 26, RT. 002 RW. 019, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Yardi Limas

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 :

: Pak Dudu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt

selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan ringan
berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku;
Taburan buah untuk digunakan pada es krim; krim [susu sebagai unsur utama]; makanan penutup yang dibuat dari susu,
selain es krim atau yoghurt beku; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:58:37
540   EtiketDID2022037684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl daan mogot km 14 no 1 rt 003 rw  012 kelurahan kalideres,kecamatan kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

PT Panca Jaya Setia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAKINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : barang produksi dalam negeri yang dibuat dengan kesunguhan dan menjaga kualitas untuk mencapai
hasil yang optimal

591 Uraian Warna : kuning,hitam,merah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau

industri; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator;
alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik;
alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk
tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara;
kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik;
kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin
pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven
udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya;
pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik;
pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas
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matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik;
wajan listrik; wastafel dapur.; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau kesehatan; alat penyemprot asap;
alat untuk penerangan; peralatan elektrotermik rumah tangga; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-
pemasak (cookers) sup listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 10:58:51
540   EtiketD162022037685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN NUSA INDAH 79 DPS, BR/LINK ABIAN KAPAS, KELURAHAN SUMERTA,
KECAMATAN DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI. 80235,
Kota Denpasar, Bali, 80235

GUSTI NGURAH ANOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROTIBALI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Krem, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti pastry; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; produk-

produk roti untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:01:19
540   EtiketJID2022037686

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 :

: CENDANA CLOV’R
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan toko; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal

ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)  pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; Sewa ruang pusat perbelanjaan; broker *; investasi dana; investasi modal dalam real estat; jasa agen real estat
komersial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan yang
berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa konsultasi asuransi; jasa manajemen lahan yasan/realestat
yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa
manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor;
jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti pribadi, dan tanah;
konsultasi real estat; layanan agen perumahan; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek
infrastruktur; layanan kredit konsumen; layanan manajemen apartemen; layanan penerimaan cek elektronik; layanan
perumahan umum; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; manajemen perumahan di pusat
perbelanjaan; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan;
manajemen rumah apartemen; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi
pembayaran tanpa uang tunai; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan
properti dan tanah; memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; mengatur asuransi; menyewakan kantor,
toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pembiayaan proyek; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik
melalui jaringan komputer global; penagihan pembayaran untuk barang dan jasa; pengoperasian real estate, yaitu pendirian
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; penilaian real estat
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi;
penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan real estat; penyewaan kantor; penyewaan kondominium perumahan
yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan tanah; perkiraan biaya; saran
keuangan; sewa-beli tanah; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; urusan keuangan; urusan real estat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:04:56
540   EtiketDID2022037687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Taman Rasuna T. 10 U.09.A Rt. 001 Rw. 010 Kel. Menteng Atas, Kec. Setia
Budi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

RUDY HARTANTO WIBOWO

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 :

: SANTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparat pembuat air soda; Cincin bola untuk bantalan; Ketel air (bagian mesin); Landas poros (bagian-bagian mesin);

Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin pompa pembuang air; Pompa air  ; bantalan bola; bantalan rol untuk
mesin; bantalan untuk mesin; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; busi untuk mesin; dinamo; filter
untuk motor dan mesin; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; impeler pompa ( impellers); katup [bagian pompa]; koil
pengapian [bagian-bagian mesin]; kopling dan peralatan untuk transmisi daya, selain untuk kendaraan darat; kopling poros
menjadi bagian dari mesin; kopling untuk Mesin Perkakas; kopling untuk alat pertanian; kopling untuk mesin; kopling, selain
untuk kendaraan darat; penyalaan elektronik untuk kendaraan; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin];
pompa air listrik; pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa, listrik; tabung paking
(bagian dari mesin)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:06:51
540   EtiketDID2022037688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GUDANG GARAM Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTERNATIONAL DELUXE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : INTERNATIONAL DELUXE : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;

tembakau untuk dihirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:12:24
540   EtiketDID2022037689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WORLD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal [furnitur]; Bantal besar; Tempat tidur per (spring bed); bantal; cermin; cermin toilet; kasur; kasur jerami; kasur

pegas; 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; tempat tidur===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:14:20
540   EtiketDID2022037690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pasuruan - Purwosari KM 10-11, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CASABLANCA PREMIUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok elektrik; Tembakau linting; cairan rokok elektronik [e-liquid]; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk

rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau
rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:20:10
540   EtiketDID2022037692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Yasmin, Jalan Teratai VI No.8, RT.4, RW.15, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112
Dessy Kemala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AILISUE SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Krim wajah dan kulit; Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Perona Pipi; 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; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
kecantikan wajah dan tubuh; lipstik; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim
mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:21:17
540   EtiketDID2022037693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suling 10 No. 259 Blok 10, Rt. 001/001, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90234

Winda Devi Muntu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACOQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, putih, hitam, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman buah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:23:31
540   EtiketJID2022037694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. AHMAD DAHLAN NO.23, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241
AKADEMI AKUNTANSI EFFENDIHARAHAP SEMARANG (EFHAR)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKADEMI AKUNTANSI EFFENDIHARAHAP SEMARANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna biru melambangkan kesucian, harapan dan kedamaian, warna kuning memaknakan kemuliaan cinta serta pengertian

yang mendalam dalam hubungan antar manusia.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:26:56
540   EtiketD102022037695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LEBAK INDAH REGENCY BLOK B-19, Kota Surabaya, Jawa Timur
BUYUNG RICKO FUJIANTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRP + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gayung; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; bak mandi bayi; bak mandi untuk anak-anak; bak pembilasan; baki

penyajian; baki untuk keperluan rumah tangga; baskom cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; gantungan baju
pengeringan; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk keperluan rumah tangga; kursi toilet untuk
anak-anak; saringan untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga untuk
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:31:51
540   EtiketDID2022037696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno-Hatta No.425, Karasak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat
40243, Kota Bandung, Jawa Barat, 40243

CV Giri Purwa Seni, Giri Hartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna galis huruf di tulisan melingkar = merah, warna gambar kujang dan huruf singkatan gps = biru
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Musik Gamelan; Alat Musik Gamelan Degung; Alat penggesek untuk alat musik; Bedug; Bonang (Alat Musik

Gamelan); Bonang Barung (Alat Musik Gamelan); Bonang Penerus (Alat Musik Gamelan); Demung (Alat Musik Gamelan);
Dog Dog; Gambang (Alat Musik Gamelan); Gamelan saron; Gedug; Gendang; Gendang tradisional; Gender (Alat Musik
Gamelan); Gender Barung (Alat Musik Gamelan); Gender Panerus (Alat Musik Gamelan); Gong Ageng (Alat Musik Gamelan);
Gong Besar (Alat Musik Gamelan); Gong Dayak; Gong Suwukan (Alat Musik Gamelan); Gong nem (Alat Musik Gamelan);
Gong tradisional; Jimbe; Kempul (Alat Musik Gamelan); Kempyang (Alat Musik Gamelan); Kendhang (Alat Musik Gamelan);
Kendhang Ageng (Alat Musik Gamelan); Kendhang Alit (Alat Musik Gamelan); Kendhang Bem (Alat Musik Gamelan);
Kendhang Gede (Alat Musik Gamelan); Kendhang Ketipung (Musik Gamelan); Kendhang batangan (Musik Gamelan);
Kendhang ciblon(Alat Musik Gamelan); Kenong (Alat Musik Gamelan); Kethuk (Alat Musik Gamelan); Kethuk Kempyang(Alat
Musik Gamelan); Peking (Alat Musik Gamelan); Rebab (Alat Musik Gamelan); Rebana; Rebana Biang; Rebana Burdah;
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Rebana Dor; Rebana Gedok; Rebana Gendung; Rebana Hadroh; Rebana Ketimpring; Rebana Kotek; Rebana Lima; Rebana
Maulid; Saron (Alat Musik Gamelan); Saron 9 (Alat Musik Gamelan); Saron Penerus (Alat Musik Gamelan); Saron Ricik (Alat
Musik Gamelan); Siter (Alat Musik Gamelan); Slentem (Alat Musik Gamelan); Sompret (Terompet); Sukong (Alat Musik
Dengan Senar Dawai); Suling (Alat Musik Gamelan); Tabla; Tanjidor; Waditra (Instrumen Pengiring Tarian Topeng); drum dan
instrumen perkusi; gong; instrumen perkusi; kecapi; kecapi menjadi alat musik; rebana; seruling bambu; simbal; stik drum; stik
drum bass; string kecapi; tas khusus diadaptasi untuk memegang alat musik; terompet [alat musik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:32:03
540   EtiketJID2022037697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.07, Kota Tangerang, Banten
PT. BEAUTE HAUL 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 :

: BEAUTY HALL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BEAUTY HAUL (35) daftar IDM000636293
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kulit; Klinik kecantikan; Layanan pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat

badan dan pemeliharaan berat badan; Perawatan kecantikan; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan
dermatologi kosmetik; jasa konsultasi kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa spa; jasa
terapi dan perawatan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; layanan
ahli kecantikan; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan;
layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; menyediakan
informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk
perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan
perawatan kulit tubuh; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:32:43
540   EtiketD112022037698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RE. MARTADINATA , NO.A2, Rt. 005 / Rw. 029 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78115

Biondy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tiga Bintang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras hitam; beras merah; beras putih; tepung sagu; tepung tapioka; tepung tapioka*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:32:43
540   EtiketD102022037698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Marina Emas Timur 4 / 03 RT.03 RW.06 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Kota Surabaya,
Jawa Timur

Reyhan Putri Irianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIDUNG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang Telur; kacang olahan; kacang panggang; kacang, diolah; makanan ringan berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:38:01
540   EtiketDID2022037699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-District, Bangsue District, Bangkok, 10800
SCG Chemicals Public Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno  Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 1, 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===film plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan===

===plastik yang belum diproses; resin sintetis untuk keperluan industri, yaitu pelapis cetakan dan pelapis berbasis resin yang
memiliki sifat anti-lengket dan pelumasan===
===peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:38:05
540   EtiketDID2022037700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENIO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal [furnitur]; bantal; guling; kasur; kasur jerami; kasur pegas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:39:41
540   EtiketJID2022037701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Diponegoro No.221 RT 025 RW 07 Widarapayung wetan, Kecamatan Binangun,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53280

PT. MULTI MANDIRI CENTER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRABB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; broker transportasi dan

pengangkutan; jasa angkutan penumpang dan barang; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk
perjalanan serta wisata; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; layanan pemesanan tiket perjalanan; mengatur layanan
transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; menyediakan layanan pemesanan taksi melalui aplikasi
seluler; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; tur perjalanan dan layanan
pemesanan tiket===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:43:59
540   EtiketDID2022037702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. K.H. Hasyim Ashari Blok C3 No. 8, Kel. Cideng Kec. Gambir, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 11140

PT. KOSMETIK NIRMALA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVER THE MOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik untuk digunakan pada kulit; pewarna bibir dalam bentuk

cairan atau gel [kosmetik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:48:07
540   EtiketDID2022037703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ARDIPURA II No. 27 RT 002 RW 009 Kel. Ardipura KEC. JAYAPURA SELATAN,
Kota Jayapura, Papua, 99223

SITI SARA MERANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PISIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat muda , coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki

[pakaian]; celana pendek untuk pria; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki,
tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:48:53
540   EtiketDID2022037704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GUDANG GARAM Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTERNATIONAL EERO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : INTERNATIONAL EERO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;

tembakau untuk dihirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:49:53
540   EtiketDID2022037705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cipta Greenville Cluster Gardenia,  Blok Mandevile No. 9, RT 010/RW 021, Kel.
Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam,  Provinsi Kepulauan Riau., Kota Batam,

Rully Admaja
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Kepulauan Riau
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suwantin Oemar S.H
LAW FIRM ALI IMRON & PARTNERS  Ruko Golden Madrid I, No. 12 BSD City
Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten  15318

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Presli + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===biji chia, tidak diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:53:24
540   EtiketDID2022037706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cikempar RT.006 RW.005 Desa. Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat,
46157

Dardiri Edi Sabara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rara Beaute
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Oranye, Silver, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan

kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; foundation cair; gel kecantikan; gel
mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; lipstik; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan;
masker untuk membersihkan wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; pasta gigi cair; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab tubuh; pencuci tangan tanpa obat; sabun batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; susu kecantikan; susu mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:56:35
540   EtiketDID2022037707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Pendidikan Blok F1 No. 5, Komplek Dosen UNM Rt. 001/004, Kel. Tidung, Kec.
Rappocini, Kota Makasar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222

Muh. Rizal Kadir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBEK NASGOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, orange dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu nasi goreng pedas; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Oriental; Nasi

Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; bumbu nasi goreng; intip (makanan terbuat dari
nasi yang di goreng); minuman berbahan dasar kopi; nasi goreng===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:56:53
540   EtiketDID2022037708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Grand Puri Niaga
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 5-S
Kembangan, Jakarta Barat 11610, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INFINITI CIPTARASA 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 :

: THickTea TASTE THE BEST TEA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : THickTea TASTE THE BEST TEA + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar sereal; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman

berbahan dasar teh oolong; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Wafer (kue); campuran untuk membuat teh; campuran
untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; croissant; es krim; kue pretzel;
lumpia; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim
busa manis; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman
kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman teh boba; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); perasa vanila untuk
makanan atau minuman; roti bakar; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan
kuah srikaya; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; wafel; wafel diisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 11:58:56
540   EtiketDID2022037709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEGALREJO RT. 032 RW. 012, KEL. MINOMARTANI, KEC. NGAGLIK, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55581

DESY ISTIKOMAH

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 :

: SIDAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Silver.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Aromatik diffuser; Bulu mata buatan; Cairan untuk rambut (kosmetik); Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel

pelangsing (kosmetik); Gel untuk mandi; Highlighter; Kapas Pembersih; Kondisioner; Kosmetik untuk spa; Krim matahari (tidak
untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Kuku buatan; Larutan pembersih muka; Losion pelindung sinar UV;
Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk pijat; Obat kumur; Pembersih kaca; Pembersih make-
up; Pembersih toilet; Pembersih wajah (kosmetik); Pencuci tangan; Pengharum ruangan; Penguat kuku dan pembersih cat
kuku; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
perawatan kecantikan; 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; Sampo; Sediaan buatan untuk proses
mencoklatkan kulit; Sediaan mandi; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan penyegar udara; Sediaan untuk keperluan
pembersihan; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tempat lipstik; air parfum;
anti keringat; aromatik [minyak esensial]; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak talek; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; busa pembersih; cairan pencuci; concealer [kosmetik]; dasar bedak
(kosmetik); deodoran; deterjen; dupa; eau de toilette; ekstrak aromatik; ekstrak untuk parfum; garam mandi; garam mandi
tanpa obat; gel rambut; kain make-up dari kapas; kapas kecantikan; kayu wangi; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat
untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kondisioner bibir; kondisioner rambut; kondisioner rambut,
losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik tanpa obat; krim; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim rambut; krim tubuh; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah;
lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak;
maskara; masker rambut; minyak aromatik; minyak kolonyo; minyak pijat; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan

Halaman 165 dari 381



kosmetik; minyak wangi; mousse rambut; obat kumur tanpa obat; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum dan cologne;
parfum untuk keperluan industri; pasta gigi; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab bibir; pelembab rambut;
pelembab wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah pipi; pengharum ruangan; pengkilap bibir; pensil
make-up; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perona pipi; pewangi rambut; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna rambut; pomade rambut; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk
perawatan wajah [kosmetik]; sabun cair; sabun industri; sabun mandi; sabun mandi*; sabun-sabun; scrub kaki; sediaan
bercukur dan bercukur; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; 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 wajah dan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan pengeriting rambut; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan pijat tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; semir gigi; semprotan rambut; serum kecantikan; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum wajah; strip pemutih, pasta gigi; susu kecantikan; susu pembersih; tabir surya; toner wajah; wangi-wangian;
wewangian; wewangian dan wewangian; wewangian, wewangian dan dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:01:31
540   EtiketDID2022037710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GUDANG GARAM Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTERNATIONAL DLX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : INTERNATIONAL DLX : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cerutu; cerutu-cerutu kecil; korek api; pemantik untuk perokok; pipa tembakau; rokok; tembakau; tembakau kunyah;

tembakau untuk dihirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:04:43
540   EtiketDID2022037711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mega Regency Block G-01 No 33 RT 001/020, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17330

Suwato. S.AG.MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADMIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:08:30
540   EtiketD052022037712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK KENTEN PERMAI BLOK O NO.15 RT/RW.017/ 004 KEL. BUKIT
SANGKAL, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30114

SHAFIRA SEPRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMM GLOW
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; Toner; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim pagi untuk

keperluan kosmetik; krim wajah; lotion untuk perawatan tubuh; sabun wajah; serum kecantikan; tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:08:30
540   EtiketDID2022037712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pasuruan - Purwosari KM 10-11, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROS MENTHOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok elektrik; Tembakau linting; cairan rokok elektronik [e-liquid]; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk

rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau
rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:09:07
540   EtiketDID2022037713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Widya Chandra V/ 25
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

DAVID SUSANTO

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 :

: THINKHALE.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : THINKHALE. : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Masker Wajah;

Minyak essensial; Pasta gigi dan obat kumur; Pewarna dan cat rambut; Sabun jerawat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Tissue basah; Toner; bedak; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; deodoran; gel
untuk mandi pancuran (shower); kapas kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk anak-
anak; krim anti-penuaan; krim untuk mandi; krim untuk mengurangi selulit; lotion aromaterapi; lotion tubuh beraroma; lulur;
minyak rambut; minyak wangi; parfum; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun batangan; sabun cair; sabun mandi; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; scrub wajah; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
pemutihan gigi; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:13:24
540   EtiketDID2022037714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Banten No. 6 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40272
PT Triman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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FLITES 5
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan: Hijau TC: 4108, HEX: #1348242, CMYK: C=85% M=43% Y=96% K=49%, RGB: R=19 G=72 B=36, Background: Hijau

TC: 4611, HEX: #EDF4E2, CMYK: C=6% M=0% Y=12% K=0%, RGB: R=237 G=244 B=226
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan

pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau
infeksi; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sendi rheumatik; kapsul alergi; kolagen untuk
keperluan medis; obat alergi; obat pereda alergi; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak;
sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk manusia untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan
produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah
penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan
asma; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk
penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan asma; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; tablet alergi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:17:43
540   EtiketDID2022037716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margorejo LK. III RT/RW 011/003 Kel. Margorejo Metro Selatan, Kota Metro,
Lampung, 34121

Suryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PL. HIDAYAH ILAHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam Masak beryodium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:18:47
540   EtiketJID2022037717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sariwangi Regency Bukit VIII No. 12
Sariwangi - Parongpong, KABUPATEN BANDUNG BARAT
, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

ARI ARDIAN KURNIA

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 :

: HAYU TANYA KEPADA KITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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
on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak
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komputer.; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa pemasaran internet; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa
perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa toko ritel online yang menampilkan
program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan
program TV; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Toko komputer dan aksesoris; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa pemasaran; jasa penjualan
secara online; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan
jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:20:48
540   EtiketJID2022037718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 4B, KEL. MAPHAR KEC. TAMAN SARI, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. SANTAP SEDAP SEJAHTERA

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 :

: TOKYO SUSHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ORANGE, MERAH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Kedai; Kedai barbekyu;
Layanan restoran Jepang; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); Warung makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa penyediaan kedai buah; jasa
restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi;
penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyewaan peralatan
layanan makanan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering;
salad bar [layanan restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:42:31
540   EtiketDID2022037721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JEMBATAN GAMBANG I RT003/RW001, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

HADI WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R18
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah maroon gradasi hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; baju rajut (pakaian); barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi

dan balita; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; jaket menjadi pakaian; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; pakaian;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian tidur untuk
anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:44:41
540   EtiketDID2022037722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Markisa Blok P1 no. 23 Rt. 001 Rw. 008, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13840

Sukoyo
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanisuko
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tanisuko - Dieng's Fresh Vegetables
591 Uraian Warna : hijau, putih, merah, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah anggur untuk wine (minuman beralkohol), segar; Buah segar; Cabai segar; Cabe rawit segar; Kacang brazil, segar;

Kacang kedelai segar; Kesemek Jepang, segar; Leci, segar; Merica segar; Pomomos, segar; Radicchio segar; Rangkaian
buah segar (parcel); Rangkaian bunga segar (buket); Rhubarb (tanaman), segar; Sayuran segar; Seledri (segar; acai berry,
segar; akar doraji segar [balon bunga]; akar lobak, segar; akar singkong, segar; alpukat, segar; anggur, segar; apel gula
segar; apel mangga, segar; apel mete segar; apel, segar; aprikot, segar; arracacha segar [wortel putih]; artichoke, segar;
arugula segar; asparagus, segar; baby corn, segar; baechu segar [napa cabbage]; batang bawah yang dapat dimakan segar;
bawang merah, segar; bawang putih, segar; bawang, segar; bayam, segar; belimbing segar; beri emas segar; beri, segar; biji
pinang, segar; biji segar dan belum diolah; bit gula, segar; bit, segar; blackberry, segar; blackcurrant, segar; blueberry, segar;
bok choy, segar; bokbunja segar [raspberry hitam]; boletes [jamur], segar; boysenberry, segar; buah - buahan dan sayuran
segar yang belum diolah; buah ara, segar; buah asam segar; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah
delima, segar; buah hawthorn segar; buah jeruk, segar; buah kiwi, segar; buah naga, segar; buah noni, segar; buah persik,
segar; buah pinang, segar; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah segar organik; buah, segar; buah-buahan dan
sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis, segar; bunga
yang bisa dimakan, segar; cabai, segar; ceri, segar; chamoe segar [oriental melon]; chanterelles [jamur], segar; chervil, segar;
chestnut, segar; clementine, segar; cloudberry, segar; cranberry, segar; daun bawang, segar; daun ketumbar, segar; durian,
segar; edamame, segar; feijoa segar [nanas jambu biji]; goji berry, segar; gooseberry, segar; hazelnut, segar; herbal segar
organik; herbal taman, segar; herbal, segar; jahe, segar; jambu biji stroberi segar; jambu biji, segar; jamur enokitake, segar;
jamur jerami, segar; jamur matsutake, segar; jamur porcini, segar; jamur segar yang bisa dimakan; jamur shiitake, segar;
jamur susu, segar; jamur tiram, segar; jamur yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; jeruk bali, segar; jeruk darah, segar;
jeruk keprok, segar; jeruk mandarin, segar; jeruk, segar; jicama, segar; kacang adzuki, segar; kacang almon segar; kacang es
krim segar; kacang fava segar; kacang gingko, segar; kacang hijau segar; kacang kedelai segar; kacang mede segar; kacang
merah segar; kacang merah, segar; kacang mete, segar; kacang pecan, segar; kacang pinus, segar; kacang polong, segar;
kacang segar dan belum diproses; kacang tanah segar; kacang, segar; kacang-kacangan, segar; kangkung, segar; kastanye
air, segar; kecambah brussel, segar; kelapa, segar; kemangi, segar; kenari (kacang), segar; kentang manis, segar; kentang,
segar; kismis merah, segar; kohlrabi, segar; kubis, segar; kumara, segar; kumquat segar; kurma, segar; labu, segar; lemon,
segar; lentil, segar; limau Spanyol segar; limau, segar; loganberry, segar; lokio, segar; loquats, segar; mangga, segar;
manggis, segar; markisa, segar; melon, segar; mentimun, segar; microgreens, segar; mint, segar; morels [jamur], segar;
mulberry, segar; nanas, segar; nangka segar; naranjillas segar; okra segar; oregano, segar; paprika segar; paprika, segar;
pepaya, segar; pir, segar; pisang raja, segar; pisang, segar; pistachio, segar; polong-polongan, segar; prem, segar; quince,
segar; rambutans, segar; ramuan segar dalam pot; raspberry, segar; rebung, segar; rempah-rempah Segar; rocotos, segar;
rosemary, segar; sage (tanaman), segar; salad taman, segar; satsumas (tanaman), segar; sawi putih, segar; sawo segar;
sayuran akar segar; sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran hidroponik segar; sayuran segar dan belum diproses;
sayuran segar organik; sayuran, segar; selada, segar; semangka, segar; singkong, segar; sirsak segar; stroberi, segar;
sumsum sayuran, segar; sumsum, segar; tauge, segar; terompet hitam [jamur], segar; terong, segar; thyme, segar; tomat
anggur, segar; tomat ceri, segar; tomat prem, segar; tomat, segar; truffle [jamur], segar; truffle, segar; ubi porang, segar; ubi,
segar; wasabi segar [lobak Jepang yang bisa dimakan]; wortel, segar; zaitun, segar; zucchini, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:45:36
540   EtiketDID2022037723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRIYA TUGU ASRI A3/3, Kota Depok, Jawa Barat, 16951
MUHAIMIN IQBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dropin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
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;
Gasolin; Marine Diesel Oil (MDO) (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt
380 (bahan bakar); Mazut; Minyak  sawit  menjadi  bahan  bakar biodiesel; Minyak Bahan Bakar Kendaraan Laut; Minyak
Diesel Hijau; Minyak dan lemak untuk industri (selain minyak dan lemak yang dapat dimakan dan minyak esensial); Minyak
pemanas; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; aditif non-kimia untuk minyak mesin; arang [bahan bakar]; arang untuk
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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 (termasuk
minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal
termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar benzena; bahan bakar biodiesel; bahan bakar
biomassa; bahan bakar dari sumber biologis; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar etanol; bahan bakar gas; bahan
bakar penerbangan; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; bahan bakar untuk pesawat dan kapal;
bahan bakar untuk pesawat terbang; biofuel; biofuel jet; biofuel penerbangan; briket; briket arang; briket bahan bakar; butana
untuk penerangan; cairan arang lebih ringan; energi terbarukan, yaitu, energi angin, energi matahari, energi tenaga air, energi
panas bumi dan bioenergi; etanol [bahan bakar]; gas butana untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga; gas cair;
gas untuk pemanas api; kayu; minyak bakar; minyak biji rami untuk keperluan industri; minyak jarak untuk keperluan industri;
minyak jarak, tidak bisa dimakan; minyak kacang kedelai untuk keperluan industri; minyak mesin; minyak rantai; oli roda gigi;
produk bahan bakar serpihan kayu ditekan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:46:14
540   EtiketDID2022037724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pasuruan - Purwosari KM 10-11, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROS PREMIUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tembakau linting; cairan rokok elektronik [e-liquid]; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk rokok; kreteks;

rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau,
bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:48:58
540   EtiketDID2022037725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Cemorokandang No. 56C, Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

PT. Citra Kayu Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BM Blant Mortar
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 : ===Perekat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan dan pengikat campuran berbahan dasar

semen untuk digunakan dalam bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:52:30
540   EtiketDID2022037726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ANCOL SELATAN  RT. 006 RW. 003, KEL. SUNTER AGUNG, KEC. TANJUNG
PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HERMAN SUSILO

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 :

: WESTELLO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Batik;

Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita
jeans; Rok Jeans; Sol sepatu; alas kaki; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari 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]; cardigan; celana; celana dalam; celana jeans untuk anak; celana leging; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian
bisnis]; ikat pinggang [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jeans biru; kaos oblong; kaus kaki; kebaya batik (pakaian); kemeja
[pakaian bisnis]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; mantel; muffs [pakaian]; pakaian [pakaian]; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian hangat;
pakaian jadi; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian seragam; pakaian untuk anak-
anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk senam; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri,
jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil,
dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok,
skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; rajutan [pakaian]; rok; rok celana; sabuk untuk pakaian; sandal; sarung tangan
[pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak-tinggi; sepatu olahraga; sepatu sandal; stoking; sweater
ringan; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 12:52:30
540   EtiketD102022037726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Turi - Toyaning RT.01 RW.01 Kel. Toyaning Kec. Rejoso , Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

Kholifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOYBAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Sapi; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik paru; Susu kedelai; bakso; keripik; keripik tempe; keripik

usus; nugget sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:27:16
540   EtiketDID2022037785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kartini IV Dalam No. 20 A, RT.003/RW.004, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

RICHARD SUDIBIO HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOOMOO JUNIOR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, ungu muda, hijau muda, merah muda, kuning muda, biru muda, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bedong; Jaket anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita bayi; Pakaian Bawahan

untuk anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sarung tangan bayi; alas kaki bayi;
alas kaki untuk anak-anak; atasan bayi; atasan untuk anak-anak; baju bayi; baju untuk anak-anak; barang-barang pakaian,
alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; celana; celana bayi; celana dalam; celana dalam untuk bayi; celana panjang
untuk anak-anak; celana popok bayi; celana untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi;
kaus kaki untuk bayi; kemeja; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk anak-anak;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; sandal bayi; sandal untuk anak-
anak; sepatu bayi rajutan; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; singlet; sweater bayi; topi
rajutan; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:27:19
540   EtiketDID2022037786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manis Raya No. 13, Kadu, Curug, Kota Tangerang, Banten
PT. VITRAGRAHA INTERIA

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 :

: CHANTIQUE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal [furnitur]; Bufet; Gading [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Gading [bahan belum dikerjakan atau

setengah dikerjakan]; Gading palem; Kursi tamu (sofa); Lemari anak-anak; Lemari bufet; Lemari hias; Lemari kaca; Lemari
makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari televisi; Lemari-lemari untuk dapur; Meja [furnitur]; Meja dapur; Meja
serbaguna; Meja tamu; Meja televisi; Pembuat perabot kayu; Penghalang difungsikan untuk terhindar dari bersin (partisi);
Penyangga dan rak handuk; Penyekat ruangan (Partisi); Rak meja [perabot]; Rak serbaguna; Rak tv / video / audio; Rak-rak
untuk perabot; Tempat tidur per (spring bed); Tulang hewan [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; alas pot
bunga; amber kuning; bambu; bantal; bantal guling; batang bambu; bingkai foto; byoubu [Layar partisi lipat oriental]; cermin
[kaca perak]; cermin genggam [cermin toilet]; cermin toilet; figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; furnitur bambu;
furnitur kaca; furnitur rotan; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur
kapuk, kasur pegas/per; gading, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; gantungan handuk [furniture]; gantungan pakaian;
gantungan untuk pakaian; guling; kaca aluminium (cermin); kaca bingkai; kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum;
kaca lapis aluminium (cermin); kait handuk, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kasur; kasur
berpegas; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; keranjang bambu; kulit penyu; kulit penyu, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan; kuning amber; kursi [kursi]; laci menarik kaca; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari besi; lemari dapur; lemari
handuk; lemari komputer [perabot]; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari-lemari termasuk lemari pakaian,
lemari besi dan buffet; mebel dari rotan; meja; meja berlaci; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja rias; meja rias dapur;
partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; perabot dapur yang dibuat khusus; 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; pijakan untuk bunga [furnitur]; plak
dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; playpens untuk bayi; rak; rak buku; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak
pajangan; rak pakaian [perabot]; rak piring; rak sepatu; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk
rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rotan; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; sofa; sofa bambu; tarikan laci dari plastik
atau kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan
pengganti untuk semua bahan ini; tempat tidur; tempat tidur bayi; tikar untuk playpens bayi; tirai buluh, rotan atau bambu
[sudare]; tsuitate [Partisi berdiri panel tunggal Oriental]; tulang hewan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:30:17
540   EtiketJID2022037787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CBD Gading Serpong Selatan Ruko PMP G/8, Curug Sangereng, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten

YAYASAN KELUARGA SEMESTA NUSANTARA

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 :

: PUSBATARA Pusat Budaya Alam Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan

makanan dan minuman; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan
minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
jasa restoran; kafe; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan penginapan wisatawan;
menyediakan fasilitas perkemahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:32:41
540   EtiketDID2022037788
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BONAIRE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:33:04
540   EtiketDID2022037789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-8556
Japan

HONDA MOTOR CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NX500
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NX500 : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar

untuk sepeda motor; ban dalam untuk ban 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;
roda sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor
listrik; setang sepeda motor; setang untuk kendaraan roda dua===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:37:29
540   EtiketJID2022037790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Mekar Raharja I No.26, RT/RW 004/004, Kel/Desa. Cibaduyut Wetan,
Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40238

Robby Sutanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANULO COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kedai kopi; jasa restoran; layanan kafe dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:40:55
540   EtiketJID2022037792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pungkur No. 122 RT 01 RW 06 , Kota Bandung, Jawa Barat, 40252
PT Rider Care Motor Indonesia, Cory Isvivy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RCX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko sepatu bekas; 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; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan
informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:42:28
540   EtiketDID2022037794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 101, Building 2, No.1, Park Road, Dakang Community, Yuanshan Street,
Longgang District, Shenzen

KYORIN INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAIKOKUTEN + Huruf kanji + Logo
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 hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; bibit tanaman; hewan hidup; ikan bertelur;

ikan, hidup; krustasea, hidup; makanan hewan; makanan ternak; makanan untuk ikan akuarium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:45:15
540   EtiketDID2022037795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Dr. Djunjunan Nomor 3, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. Bobobox Mitra Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: boboverse
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru/Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:45:18
540   EtiketDID2022037796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: lorong sentosa No.291, RT 008 RW 002, Kel Sentosa, Kec. Seberang Ulu II, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30265

Mardiana Suratiwi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sentosa Chicken
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda, ungu, putih, kuning, coklat muda, coklat tua, hijau, hitam,hijau muda,hijau tua, cream, merah maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Goreng; Ayam Panggang; Ayam geprek; Ayam goreng tepung original; ayam goreng kremes; makanan beku

(makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; nugget
ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:46:09
540   EtiketDID2022037797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Langsep Barat Kav. 37, RT.001/RW.001, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur, 65146

DANAR PRADIPTO, RAHARDJO
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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 :

: PALAPA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Kelapa dikeringkan; Krim kelapa; Santan (minuman);

Santan, kelapa kering dan diawetkan yang dikalengkan; Serundeng kelapa; kelapa, kering; minuman berbahan dasar santan;
santan; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:46:21
540   EtiketDID2022037798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Al Ridwan No. 51 RT 003 RW 006 Kelurahan Jati Padang Kecamatan
Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12540, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

RIZKA IRNAWATI

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 :

: BATTUTA + LUKISAN/LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Al-Qur`an (Tercetak); Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan

komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; 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; Diktat
(Buku); Iklan (Barang Cetakan); Modul (Buku); alat tulis; alat untuk kesenian; bahan promosi dan iklan; buku bayi [buku cerita];
buku bergambar; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku pelajaran; buku pendidikan; 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 tulis;
cetakan bergambar; ilustrasi; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kertas; kertas pembungkus; menulis atau
menggambar buku; panduan strategi untuk permainan; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; program acara;
stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; wadah makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:48:31
540   EtiketDID2022037799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 ANSON ROAD #27-18 International Plaza, 079903
SMART MEDIA4U TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lacuna
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan pengenalan wajah; Slide (fotografi); alat

fototelegrafi; alat pengolah data; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang
dapat diunduh; baterai, listrik; kamera [fotografi]; layar neon; papan pengumuman elektronik; perangkat lunak komputer,
direkam; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer, direkam; publikasi elektronik, dapat
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diunduh; robot pengintai keamanan; telepon selular===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:49:38
540   EtiketDID2022037800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Seha No.6 Rt.006/010, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

JONGKI KUSUMA LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RC RATU CEMPAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning emas, Hitam, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Kain sarung; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami; Sarung bantal; Sarung bantal sofa;

Selimut; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak meja;
Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tilam tempat tidur; badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja;
bahan tenunan elastis; bendera tekstil atau plastik; handuk mandi; kain; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk
kursi; kain selendang; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tenun untuk kursi berlengan; karpet bepergian [selimut
badan bawah]; kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; penutup tempat tidur;
saputangan tekstil; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut
[tempat tidur]; serbet kain; set sprei; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:51:17
540   EtiketJID2022037801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar Keby Lama / 178 L, Rt. 004/Rw. 003, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12230

Santo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUKA DAMAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Biru & 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

02/06/2022 14:52:51
540   EtiketJID2022037802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Al Ridwan No. 51 RT 003 RW 006 Kelurahan Jati Padang Kecamatan
Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12540, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

RIZKA IRNAWATI

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 :

: Bermain Belajar dan Berpetualang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
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televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa kursus secara online; Jasa pendidikan secara online; Layanan
permainan realitas virtual pada situs web; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara
online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; 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 game disediakan secara online dari jaringan
komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi
kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengadakan
konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna dan iklan online; pengeditan program radio dan televisi; pengeditan program televisi; pengeditan teks tertulis;
penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi materi pendidikan; produksi
program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; publikasi buku elektronik online; publikasi online surat kabar
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:54:36
540   EtiketJID2022037803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SUTOMO NO 62, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78113
AGUS ARIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAVIEST (way · vee · uhst)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : WAVIEST (way · vee · uhst) di kembangkan dari kata wave yang artinya gelombang
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan salon rambut untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:54:41
540   EtiketDID2022037804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCENTILLY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
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keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:55:26
540   EtiketJID2022037805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 ANSON ROAD #27-18 International Plaza, 079903
SMART MEDIA4U TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lacuna
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa publisitas; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan;

Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; audit bisnis; iklan online pada jaringan komputer; jasa agen
periklanan; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen personalia; layanan agen informasi
komersial; layanan perantara komersial; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; memperbarui dan memelihara data dalam
database komputer; menyusun laporan akun; pemasaran; pencarian sponsor; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau
iklan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan pasar daring untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; promosi penjualan untuk pihak lain;
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; studi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:59:54
540   EtiketD022022037807

730 Nama Pemohon : ADELIA AZLINA
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Alamat Pemohon : DUSUN II, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HABIBU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat Tua, Cokelat Muda, Cream, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===dessert soufflés (hidangan); kue bolu; trifle (Hidangan penutup/dessert)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:59:54
540   EtiketDID2022037807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Duri Intan Raya Blok B1 No. 25 RT.004 RW.012 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Banter Setyaki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHI Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Dongker, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 10, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===kolorimeter; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan

udara atau pembekuan; mikroskop; multiplexer; timbangan bayi; timbangan timbangan untuk keperluan medis===
===Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemeriksa THT; Alat
pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Meja bedah; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan medis
untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan
pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran
udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; aparatur diagnostik ultrasonik
untuk tujuan medis; cauteries listrik untuk keperluan bedah; electrocardiographs; inkubator untuk bayi; instrumen bedah untuk
digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan urologi; kursi perawatan
pasien medis; lampu bedah; monitor denyut jantung; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi;
peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; pompa untuk tujuan
medis; tandu pasien; tiang infus untuk keperluan medis; ventilator medis===
===freezer untuk tujuan penyimpanan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 14:59:58
540   EtiketDID2022037808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 101, Building 2, No.1, Park Road, Dakang Community, Yuanshan Street,
Longgang District, Shenzen

KYORIN INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf kanji + Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan makanan hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; bibit tanaman; hewan hidup; ikan bertelur;

ikan, hidup; krustasea, hidup; makanan hewan; makanan ternak; makanan untuk ikan akuarium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:02:08
540   EtiketDID2022037809
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Talang kerangga lr. Langgar RT. 20,/50 RW. 007 No. 849 Kel.30 Ilir Kec. IB II ,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30144

Azizah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALE AZIZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan asap; ikan olahan; produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:04:25
540   EtiketDID2022037811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. HARAPAN , RT/RW : 001/007, KEL. PAGELARAN, KEC. CIOMAS ,, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16610

IKBAL SUKARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STAR BUANA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM , PUTIH .
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat

pinggang; Jaket-jaket; Kaos t-shirt; Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian Pria; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian
muslim; Pakaian wanita; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sandal Gunung; Sepatu sekolah; Sweater; Tudung (Topi);
alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju busana muslim; blus; celana; celana panjang; celana
pendek; dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); daster; gamis; gaun; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas panjang; jilbab; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kaos t
shirt; kaus kaki; kemeja; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian jadi; pakaian
olahraga muslim; pakaian pria; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; rok;
sandal; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal selop; sepatu; sepatu bot *; sepatu olahraga; sepatu sandal; setelan jas;
setelan rok; syal dan jilbab; topi; topi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:04:28
540   EtiketJID2022037811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 ANSON ROAD #27-18 International Plaza , 079903
SMART MEDIA4U TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lacuna
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Perangkat lunak sebagai

layanan [SaaS]; cadangan data di luar situs; desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; konsultasi keamanan data;
konsultasi perangkat lunak komputer; kontrol kualitas; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; membuat
dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; penelitian dan
pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian teknologi; pengembangan platform komputer; penyimpanan data
elektronik; platform sebagai layanan [PaaS]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:07:22
540   EtiketDID2022037812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Langsep Barat Kav. 37, RT.001/RW.001, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur, 65146

DANAR PRADIPTO, RAHARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODERN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar bawang putih; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Kelapa dikeringkan; Keripik kelapa;

Keripik tahu; Keripik talas; Krim kelapa; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Manisan jahe,
diawetkan dalam sirup; Nata de coco; Santan (minuman); Santan, kelapa kering dan diawetkan yang dikalengkan; Serundeng
kelapa; acar jahe; jeli buah; jeli untuk makanan; jeli, selai; kelapa, kering; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik jamur;
keripik kentang; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik tempe; lemak kelapa; lidah buaya
disiapkan untuk konsumsi manusia; manisan jahe; minuman berbahan dasar santan; santan; santan bubuk; santan untuk
keperluan kuliner; selai; selai jahe; selai kacang; selai nanas; selai srikaya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:09:47
540   EtiketJID2022037813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jetis Permai 2 Nomor 22 Rt 01 RW 10 Gentan Baki Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556

Antya Taqtina Pradana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bonekahandmadesukasuka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah Muda, Biru Muda, Putih, Coklat Tua, Emas, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; jasa toko retail

sehubungan dengan hadiah; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:10:14
540   EtiketDID2022037814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SDN, Pengasinan 3 No. 30 RT. 003 RW. 028 Kelurahan Pengasinan Kecamatan
Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17115

PT DJAYATAMA SEMESTAPERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Minusa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : latar Kuning, emas coklat, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:11:24
540   EtiketDID2022037815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GRIYA ELOK BLOK M3/2, RT/RW. 002/020, KEL. SUNTER AGUNG, KEC.
TANJUNG PRIOK , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CHRISTY KONARDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAINT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Syar'i;

Baju koko; Celana jeans; Daster tidur; Gamis pria; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Kutang nenek; Mukena;
Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian
dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian renang; Pakaian wanita jeans; Peci; Rok Jeans; Sabuk
dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung sutra (untuk sholat); Songkok (Peci); Tudung kepala (Pakaian); atasan [pakaian];
baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; baju kaos (t-shirt); baju rajut (pakaian); ban pinggang (pakaian); bando [pakaian];
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana jeans untuk anak; celana
leging; celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; daster; gamis; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [pakaian]; jaket
[pakaian]; jas [pakaian]; jeans biru; jilbab; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong;
kaos singlet; kaos t shirt; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kerudung [pakaian]; koko habaib; korset [pakaian dalam]; kutang wanita; lapisan pakaian jadi; mantel
[pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian denim;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian mode/fesyen;
pakaian pengantin; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok celana; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal hak tinggi;
sandal jepit; sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak tinggi; setelan kaos bertudung
(hoodies); sol sandal; sol untuk sepatu; syal dan jilbab; tali bra [bagian dari pakaian]; teddies [pakaian dalam]; topi dan
peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:16:01
540   EtiketDID2022037817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Puri Utara 3C No. 24 RT 03 RW 16, Kel. Kedungwuni Timur, Kec.
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51171

Sutiknyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kofie Kufie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===karya kaligrafi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:17:28
540   EtiketD222022037818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: COKROKONTENG RT 03 RW 02 SIDOARUM GODEAN SLEMAN , Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

RITA CAHAYASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO NANGOMA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan (alat makan); peralatan makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:18:38
540   EtiketJID2022037819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 ANSON ROAD #27-18 International Plaza, 079903
SMART MEDIA4U TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa publisitas; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan;

Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; audit bisnis; iklan online pada jaringan komputer; jasa agen
periklanan; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen personalia; layanan agen informasi
komersial; layanan perantara komersial; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; memperbarui dan memelihara data dalam
database komputer; menyusun laporan akun; pemasaran; pencarian sponsor; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau
iklan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan pasar daring untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; promosi penjualan untuk pihak lain;
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; studi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:19:22
540   EtiketDID2022037820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sapugarut Gg 8 No 479 RT 13 RW 04 Buaran Kab Pekalongan, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah, 51171

Awang Miladi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYAMILADI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : logo kuning emas, tulisan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:20:04
540   EtiketJID2022037821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bojongbata rt 002 rw 003, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52319
zaqi zidqon aji

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teater tanam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===kegiatan budaya; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan instruksi dan
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pelatihan; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan;
melakukan kelas latihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan pembelajaran pembelajaran
jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan;
memimpin kelas; mengarahkan drama; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur seminar pelatihan; menyelenggarakan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; produksi drama; produksi opera;
produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan teater; produksi podcast; produksi teater
makan malam; puisi dan penulisan lirik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:20:52
540   EtiketDID2022037822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KARET SAWAH NO 23 RT/RW 010/003 KEL. KARET SEMANGGI KEC. SETIA
BUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

HARRY KASUMA ALIWARGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNFOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pencuci wajah; Krim tabir surya; Sabun cair wajah; Sabun untuk muka; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;

Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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; Tabir surya yang disemprot; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; 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 perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik yang dijual
sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim
kulit tabir surya; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik
untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam
untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di
bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; 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 tabir surya; sediaan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:21:42
540   EtiketJID2022037823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JABABEKA INNOVATION CENTER BIZPARK BLOK D 1 MEKARMUKTI ,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT BERKAH DUTA TIDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELIQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DETERJEN LIQUID
591 Uraian Warna : KUNING, BIRU TUA, ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan
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portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur
dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya;
jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan/atau jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:21:50
540   EtiketJID2022037824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Taman Asri Blok B 2 No.32 Desa Taman, Kec.Taman, Kab. Pemalang,
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52361

Didik Husada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: iniemsi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Master Of Ceremony = Pembawa Acara
591 Uraian Warna : Gold / Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband

dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; jasa konsultasi di bidang hiburan; kegiatan budaya;
keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; kursus korespondensi; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan hiburan langsung; layanan instruksi dan pelatihan; layanan kemah liburan [hiburan];
layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan
pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan sekolah korespondensi; 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 kelas latihan;
melakukan kelas latihan boot camp; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus
pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di
tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak
jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan seminar; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung;
mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan memimpin kelas; mengatur
dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser,
simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga
pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur seminar
pelatihan; mengatur simposium; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengedit rekaman audio; menyelenggarakan
kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelaksanaan konser; pemodelan untuk
seniman; pendidikan kesehatan; pengeditan foto; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; penyelenggaraan
acara hiburan langsung; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan
konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi acara komedi; produksi film di studio;
produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi materi pendidikan; produksi podcast; produksi rekaman audio;
produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman suara; produksi rekaman video; salin mengedit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:22:11
540   EtiketDID2022037825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bojong Gede Indah Blok G.23/11A, 003/016 Bojonggedi, Bojong Gede, Kabupaten
Bogor , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16922

MAULIDAL FAJRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rahmatsyah S.H.
Law Office TEGUH S & PARTNERS - Solicitor/Lawyer - Legal Consultant -
Trademark Attorney    Jl. Taman Palem Lestari Blok B.17, No. 27-28 Cengkareng

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JIMMYBUNGS
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : JIMMYBUNGS = Bungs Jimmy
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian),

tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat
(sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Songkok (Peci); Songkok Bodor; baju batik; baju busana
muslim; celana kasual; celana pendek; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; ikat
pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian jadi; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian mewah; pakaian santai; pakaian untuk bayi; pakaian yang mengandung
zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus
kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; penghangat tangan [sarung tangan tanpa
jari]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat
layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit
atau bulu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:22:15
540   EtiketDID2022037826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 ANSON ROAD #27-18 International Plaza , 079903
SMART MEDIA4U TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan pengenalan wajah; Slide (fotografi); alat

fototelegrafi; alat pengolah data; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang
dapat diunduh; baterai, listrik; kamera [fotografi]; layar neon; papan pengumuman elektronik; perangkat lunak komputer,
direkam; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer, direkam; publikasi elektronik, dapat
diunduh; robot pengintai keamanan; telepon selular===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:23:32
540   EtiketDID2022037828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata purbayan 2 kav 46 purbayan baki sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah, 57666

Eniek Yuniarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: wedangkuh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman;

seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar temulawak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:24:37
540   EtiketDID2022037830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangwaru RT 28, Krikilan, Masaran, Sragen. Jawa Tengah 5728, Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah, 57282

Suwanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik Suwanti Ifful
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; Sarung batik; baju batik; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; gaun seremonial untuk

wanita; kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian); pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:25:38
540   EtiketDID2022037831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Office 8, Level 18-A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Sudirman Central Business
District (SCBD) lot 28., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Avindo Solusi Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
Sheyoputra Law Office  Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINTECH & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VINTECH merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Jingga, Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi

yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat
diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program
hiburan dan pendidikan terkait; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial,
dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Media digital, yaitu file audio dan
video yang dapat diunduh yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Monitor, layar tampilan, display yang
dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik bergerak, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan
video; Penerima dan monitor televisi; Perangkat kontrol elektronik untuk antar muka dan kontrol komputer dan komputer global
dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi dan kabel; 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 untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari,
dan/atau memainkan audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh bagi konsumen untuk mengakses monitor dan mengelola program loyalitas mereka poin
profil hadiah dan dana mengakses informasi dan data pengecer dan pesanan membayar dan melacak pengiriman berbagai
barang konsumen; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer,
sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan dengan
pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan
pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat
pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan
display; Televisi LED; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile,
perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan
video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; 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; antena televisi; booming untuk mikrofon; decoder televisi; dudukan
mikrofon; film dan program televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia
melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter untuk layar televisi; kabel mikrofon; kamera konferensi video, speaker ponsel,
monitor komputer, televisi; kamera televisi; keyboard komputer; komputer; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor,
display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
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perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi
keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak
jauh untuk stereo; konverter televisi kabel; layar monitor dan penerima televisi; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
komputer; monitor komputer untuk digunakan di bidang otomotif; monitor layar; monitor layar komputer; monitor liquid crystal
display [LCD]; monitor plasma; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor tablet; monitor, sensor, dan alat
pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; papan rangkaian utama untuk Televisi;
pemancar televisi; penerima televisi; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau
sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan
ban elektronik; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan televisi; perangkat keras komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di
perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming,
menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film,
dan pertunjukkan televisi; perekam televisi digital yang dapat diprogram; printer (mesin cetak); program televisi yang dapat
diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak);
rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi; seleksi saluran untuk
televisi; 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; televisi diode pemancar
cahaya organik [OLED]; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:26:09
540   EtiketDID2022037832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taskerep Rt.5 Karanganyar, Sambungmacan, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa
Tengah, 57253

Mamik Windiarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMIGUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Hijau tua, Hijau, Abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Daun sirih kering (rempah-rempah); Ekstrak rempah-rempah; Garam,

bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-
polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan
makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari
rempah-rempah; bir pletok (minuman rempah-rempah); bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-
rempah]; campuran rempah-rempah; cengkeh [rempah-rempah]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-
rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kayu manis [rempah-rempah]; rempah-rempah; rempah-rempah
bubuk; rempah-rempah yang mengandung kelor; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe,
kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:26:20
540   EtiketDID2022037833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SERANGAN RT 01 RW 03 , Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59552
ABDUL KHAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARFANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===gantungan kunci plastik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:27:13
540   EtiketDID2022037834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjungsari,  Rt. 006 Rw. 011, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah, 50612

FAJAR ENDARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNKOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; 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.; 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; 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
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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

02/06/2022 15:27:35
540   EtiketDID2022037835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; 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 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 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak kosmetik; 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; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
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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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:28:54
540   EtiketDID2022037836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Kertayasa RT 06 RW 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53473

SUWARSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D' Bantar Bamboo Craft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tenong (Bakul Nundar Anyaman Bambu); bambu; batang bambu; furnitur bambu; karya seni yang terbuat dari bambu;

keranjang bambu untuk keperluan industri; tirai bambu; tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:30:09
540   EtiketDID2022037837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: tegal rejo TR 3/352 017/005, tegalrejo, yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta,
55244

ayi leliyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLIDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GLIDE Berarti meluncur, karena produk kita mendukung sepatu roda agresif yang bermain diskatepark
591 Uraian Warna : HITAM, UNTUK PELABELAN DI PRODUK ADA PUTIH, TOSCA, SILVER, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===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;
Sepatu roda; Sepatu roda mainan; jalur sepatu roda; sepatu roda; sepatu roda in-line===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:30:47
540   EtiketJID2022037839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 ANSON ROAD #27-18 International Plaza , 079903
SMART MEDIA4U TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Perangkat lunak sebagai

layanan [SaaS]; cadangan data di luar situs; desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; konsultasi keamanan data;
konsultasi perangkat lunak komputer; kontrol kualitas; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; membuat
dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; penelitian dan
pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian teknologi; pengembangan platform komputer; penyimpanan data
elektronik; platform sebagai layanan [PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:35:10
540   EtiketDID2022037841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Lingkungan III RT 06 RW 09 No.31, Kel. Tegal ALur, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11820

Ricky Herdian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fusion R
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karpet PVC (Polyvinyl chloride); karpet; karpet bulu buatan; karpet kulit domba; karpet mobil; karpet untuk kendaraan;

karpet untuk mobil; lapisan bawah karpet; tikar anti selip===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:37:21
540   EtiketDID2022037842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 Lorong Merak Dua, Sungai Dua, 11700 Gelugor, Pulau Pinang, Malaysia
YONG WAI HONG

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 :

: Link Full
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Bubuk tembakau;

Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; Penyangga rokok; Penyaring udara yang digunakan sebagai
pengganti rokok tembakau; Perlengkapan merokok dengan rokok elektronik; Rokok yang mengandung bahan pengganti
tembakau; Saringan cerutu; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau parut; cartomizer untuk rokok elektronik;
cerutu; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; cerutu dengan ujung yang dipotong; cerutu-cerutu kecil; corong rokok;
e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; filter rokok; filter untuk rokok; hookah
elektronik; kantong cerutu; 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; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api cerutu; korek api cerutu listrik; korek api dari logam mulia; korek api,
bukan dari logam mulia; korek api, bukan dari logam mulia, selain untuk mobil; kotak cerutu dari logam mulia; kotak cerutu,
bukan dari logam mulia; kotak rokok; kotak rokok dari logam mulia; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak tembakau; lem
cerutu; merokok tembakau; pan masala [sebagai pengganti tembakau kunyah]; pemantik rokok; pemegang cerutu; pemegang
cerutu dari logam mulia; pemegang cerutu, bukan dari logam mulia; pemegang rokok dari logam mulia; pemegang rokok,
bukan dari logam mulia; pemotong cerutu; pengabut untuk rokok elektronik; penggiling tembakau; perangkat elektronik dan
bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); perangkat vaping
menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
pertandingan keamanan; pipa merokok elektronik; pipa shisha; pipa shisha elektronik; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; pipa
vaporizer rokok tanpa asap; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok elektronik
untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok mentol; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk
keperluan medis; snus; tabung cerutu; tabung rokok; tembakau; tembakau kunyah; tembakau mentolasi; tembakau tanpa
asap; tembakau untuk dihirup; tempat rokok elektronik; vaporiser oral untuk perokok; wadah abu tembakau; wadah
tembakau===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:37:29
540   EtiketJID2022037843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembangan, Rt. 005/Rw. 001, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

Jordy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAPURNA ELEKTRIK
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 toko; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:39:05
540   EtiketDID2022037844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Langsep Barat Kav. 37, RT.001/RW.001, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur, 65146

DANAR PRADIPTO, RAHARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERATON + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah, kuning, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kelapa dalam kemasan; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir; Bir jahe dari minuman jus jahe; Jahe ale; Konsentrat

untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lemon (sirup);
Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman non-alkohol, yaitu,
minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman rasa buah; Minuman rasa
sayuran; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan
minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; air kelapa [minuman]; air minum dalam kemasan; air minum dengan
kandungan mineral; air soda; air tonik; ale jahe kering; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir putih jahe; bir rasa buah;
bubuk untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol; esensi untuk membuat minuman; jus buah; jus kelapa
[minuman]; jus sayuran [minuman]; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk
membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga;
konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan
minuman ringan; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar sayuran;
minuman berenergi; minuman buah asam jawa; minuman cola; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jus buah tanpa-
alkohol; minuman jus lidah buaya; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman
ringan; minuman sari kacang; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman yang
diperkaya protein nabati; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air
kelapa; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman
olahraga; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup
green tea; sirup malt untuk minuman; sirup rempah; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman rasa buah;
sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:41:26
540   EtiketDID2022037845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Duri Intan Raya Blok B1 No. 25 RT.004 RW.012 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Banter Setyaki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Krismcare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru Dongker, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 10, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===kolorimeter; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan

udara atau pembekuan; mikroskop; multiplexer; timbangan bayi; timbangan timbangan untuk keperluan medis===
===Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop);
Meja bedah; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan pernapasan
medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung
untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur
hidrostatik untuk keperluan medis; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; cauteries listrik untuk keperluan bedah;
electrocardiographs; inkubator untuk bayi; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen dan peralatan
ginekologi; instrumen dan peralatan urologi; kursi perawatan pasien medis; lampu bedah; monitor denyut jantung; peralatan
dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin,
cairan biologis lainnya, dan jaringan; pompa untuk tujuan medis; tandu pasien; tiang infus untuk keperluan medis; ventilator
medis===
===freezer untuk tujuan penyimpanan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:42:25
540   EtiketDID2022037846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEDUNTUNGKUL RT 03/RW 07 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57127

FRANSISKA XAVERIA NIRMALAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mamnich
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;

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 wanita,
tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); koper berpergian; tas berpergian; tas tangan untuk wanita; tas tangan
wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:42:36
540   EtiketJID2022037847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Universal City Plaza, Universal City, California , 91608
Universal City Studios LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REVENGE OF THE MUMMY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:48:22
540   EtiketJID2022037848
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bungur Besar 17/7 B 4, RT.013 RW.001, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec.
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

SUHARSO WIROHUTOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANGMIE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Putih, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran dibawa pulang;

Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran ramen; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:49:38
540   EtiketDID2022037850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 2F228-229, Xintianxia Bairuida Building, Wankecheng Community, Bantian
Street, Longgang District, Shenzhen City

Shenzhen Laizanbao Technology Co. , Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bedivar
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; lipstik; make-up bedak; maskara; minyak untuk keperluan kosmetik; pensil alis;

pensil kosmetik; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:49:50
540   EtiketDID2022037851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; 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;
insektisida; sediaan antijamur; sediaan penyegar udara (pewangi udara)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:51:43
540   EtiketDID2022037852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANGKUYUDAN 02/03 NGABEYAN.KARTASURA, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah

MOHAMAD ASROR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 78WOODENART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HANYA NAMA
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===kursi [kursi]; rak kayu [perabot]; talenan [tabel]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:53:48
540   EtiketJID2022037853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERSADA RAYA BLOK A.5 NO.30 RT.003/RW.006, Kota Tangerang, Banten,
15133

ANDI DWI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Waxouse Auto Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel

pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan
persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 15:57:32
540   EtiketDID2022037855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Watu Urip RT.3/ RW.4, Kalidadap, Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa
Tengah, 56636

Mashuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Luk Ulo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:00:54
540   EtiketDID2022037857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOH. TOHA NO. 357, GG. EMPANG, Kota Bandung, Jawa Barat
PT NAMI SELERA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAMINORI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Mustard, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Keripik rumput

laut; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Makanan ringan rumput laut goreng; Rumput laut bubuk sebagai bahan
baku untuk membuat agar-agar; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); ekstrak rumput laut untuk makanan; hoshi-
nori [lembaran rumput laut kering]; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kelp (rumput laut), diolahan; makanan ringan berbahan
dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; rumput
laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; stok olahan berbahan dasar rumput laut; yaki-nori [lembar rumput laut]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:03:57
540   EtiketJ162022037858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PASIR PUTIH NO.11 LINGK KUBU ALIT KEDONGANAN KEL/DESA
KEDONGANAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.
80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361

I WAYAN JULIANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tepipantai BALI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MUDA; BIRU TUA; 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; Kedai; Kedai yang

menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman;
Warung makan; jasa restoran; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:04:23
540   EtiketDID2022037859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Surya 5 Blok OO 4 No 2
Jalan Taman Melati II, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11820

CHTHREIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B-TECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hijau mudan dan tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim obat herbal; Madu untuk kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang

mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman yang
mengandung vitamin; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Ramuan herbal tradisional; Sediaan-sediaan campuran vitamin;
Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Vitamin, mineral dan
obat-obatan lainnya yang mengandung madu; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; kapsul untuk obat-
obatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan; obat-
obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan farmasi multi-vitamin;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan-
sediaan untuk perawatan kesehatan; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; suplemen
dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen herbal; suplemen
herbal dalam bentuk cair; suplemen makanan bervitamin; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin cair; tambalan
suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:05:08
540   EtiketJID2022037860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tegalsari 34, RT/RW : 003/001, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya,
KEVIN SUGIJANTO
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Jawa Timur, 60261
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 :

: RAYAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai;

Kedai kopi; Kedai untuk sarapan; Restoran; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:06:21
540   EtiketDID2022037861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 50 RAFFLES PLACE #29-04 SINGAPORE LAND TOWER , 048623
Tiger Fintech (Singapore) Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TigerTrade + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 41, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===investasi dana; jasa penyediaan kutipan bursa efek/saham; jasa pialang efek; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan

obligasi; konsultasi keuangan===
===Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan;
Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan
pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat
diunduh===
===perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,
transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren;
program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:06:37
540   EtiketDID2022037862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengawet kulit (poles); bahan pemoles untuk pengawetan kulit; deodoran untuk kaki; krim sepatu dan boot; krim untuk

bahan kulit; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pengawet untuk kulit [poles]; poles untuk kulit; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut;
semir sepatu dan krim; semprotan deodoran kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:11:32
540   EtiketDID2022037863
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan (Logo)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Peranti lunak komputer

untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Program perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman
angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan
rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat
lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi
keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:47:58
540   EtiketDID2022037864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baru No. 45 RT. 007 RW. 005, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ANUGRAH PRIMALIYUS ANANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adi Setiani S.H., M.Hum.
Jalan Tebet Timur Dalam XI No 107

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARACARI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Masker wajah (pakaian); Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Sweater; Topi kupluk; baju

dalam; celana khaki; celana panjang; celana pendek; hoodies; jaket; kaos; kaos kaki; kaos polo; kemeja; penutup kepala;
sendal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:50:51
540   EtiketJID2022037865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan (Logo)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan

teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
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dapat diunduh online untuk memproses pembayaran elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran
langsung untuk pedagang; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik,
transaksi kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan
perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel,
dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan
rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data
informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; penyediaan
piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:54:59
540   EtiketJID2022037866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan (Logo)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pembayaran secara online; jasa pinjaman keuangan; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa

penyediaan dana; jasa-jasa pinjam-meminjam; layanan transfer dana elektronik; membiayai, mengatur dan mengamankan
pinjaman untuk orang lain; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pengiriman dana
dengan menggunakan sarana elektronik; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman online; pinjaman
tanpa jaminan dan dengan jaminan; transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:57:34
540   EtiketDID2022037867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
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; Zat warna; pewarna *; pewarna sepatu; tinta untuk kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:58:32
540   EtiketJID2022037868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Sahari III, No. 12A, Jakarta Pusat dahulu beralamat di Jl. Tongkol No. 6-
AF, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10610

PT. Sidomulyo Selaras, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SDM SELARAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan

laut; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan
pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; logistik transportasi; pengangkutan
dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan gas minyak bumi cair; penyewaan truk dan
trailer; transportasi dan penyimpanan bahan kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 16:59:00
540   EtiketDID2022037869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PayNanti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Peranti lunak komputer

untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Program perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman
angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan
rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat
lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi
keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:04:08
540   EtiketJID2022037870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PayNanti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan

teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh online untuk memproses pembayaran elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran
langsung untuk pedagang; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik,
transaksi kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan
perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel,
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dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan
rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data
informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; penyediaan
piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:04:10
540   EtiketJID2022037871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Karisma Regency Kav D No.1 RT.026 RW.005, Kebondalem, Kendal,
Kabupaten Kendal -
Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51318

YUSUF ANDI FRIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBEK MURAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu abu; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat

penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan
minuman; layanan reservasi restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:04:30
540   EtiketDID2022037872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIWI & DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia anti air untuk kulit; bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari

kain; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kulit; pengawet; sediaan semprotan kimia untuk peregangan sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:04:31
540   EtiketDID2022037873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 31/F, Tower Two Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
Joie International Co., Limited

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 :

: Joie and Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JOIE =  bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20, 12, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat untuk membantu bayi berjalan; bantal
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anti-roll untuk bayi; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal kursi; bantal posisi kepala untuk bayi; boks untuk bayi; buaian;
carrycots; dipan untuk bayi; keranjang bayi; kursi goyang; kursi tinggi untuk bayi; mengubah tikar bayi; pelindung bumper
untuk boks bayi, selain seprei; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pijakan kaki; playpens untuk bayi; tempat duduk
dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat
tidur; tempat tidur bayi; tikar tidur; tikar untuk playpens bayi===
===Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; Kereta bayi; Kursi berpemanas disesuaikan khusus untuk kereta bayi;
Pemegang minuman untuk kereta bayi; Penutup yang pas untuk kereta bayi; Tas disesuaikan untuk kereta bayi; Tempat
duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan
anak-anak; footmuff dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk pushchairs; kereta bayi; kereta bayi [prams]; kereta
bayi dengan dukungan bayi yang dapat dilepas; kerudung bulu kursi dorong; kerudung kereta dorong; kursi anak portable
untuk kendaraan; kursi bayi portabel untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi mobil
untuk anak-anak; kursi pendorong kendaraan untuk anak-anak; penutup kaki untuk kereta bayi; penutup kereta bayi; penutup
kereta dorong; perambulator menggabungkan carrycots; pushchairs untuk digunakan dengan carrycots; selimut kursi dorong;
tas disesuaikan untuk pushchairs; tudung untuk kereta bayi===
===ayunan bayi; boneka mainan berkarakter; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; mainan untuk bayi; mainan yang
diisi kain/kapas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:07:34
540   EtiketJID2022037874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PayNanti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pembayaran secara online; jasa pinjaman keuangan; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa

penyediaan dana; jasa-jasa pinjam-meminjam; layanan transfer dana elektronik; membiayai, mengatur dan mengamankan
pinjaman untuk orang lain; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pengiriman dana
dengan menggunakan sarana elektronik; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman online; pinjaman
tanpa jaminan dan dengan jaminan; transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:11:02
540   EtiketDID2022037875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PayNanti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Peranti lunak komputer

untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Program perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman
angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan
rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat
lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi
keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran
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elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:11:18
540   EtiketDID2022037876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Griya Utama Blok A, Kav. 38-39, RT. 005, RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SUMBERJAYA KTC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYTA + LOGO K
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet dengan RFID; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet wanita (terbuat dari kulit); Kantong; Kantong kulit; Kantong

untuk penyimpanan sendal selop; Pembawa jas; Penutup tas; Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan
dokumen dari kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas Kulit; Tas bahu; Tas dokumen; Tas kecil dipakai
di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria
dan wanita; Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas untuk pria dan wanita; Tas-tas; bagasi; dompet; dompet [tas] dari
logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kulit; dompet kunci; dompet
kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet travel [tas]; gantungan kunci; kantong kunci; kasing kartu
kredit; koper; koper [bagasi]; koper bagasi tanpa roda; koper berpergian; koper besar; koper dan tas bepergian; koper dengan
roda; koper dokumen; koper kecil; koper kulit; koper troli; kulit dan imitasi kulit; kulit imitasi; label bagasi dari kulit; payung;
payung golf; payung matahari; payung tahan hujan; payung teras; pembawa jas pelindung; penutup kain untuk tas travel;
ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel hiking; tag bagasi [leatherware]; tas; tas *; tas [bukan dari logam mulia]; tas alat,
kosong, untuk sepeda motor; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang; tas bepergian; tas berpergian; tas dan tas untuk
pakaian olahraga; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit imitasi; tas
kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas lipat; tas make-up; tas olahraga; tas peralatan; tas perjalanan; tas pinggang; tas
pinggul; tas plastik; tas pullman; tas pundak; tas rajutan; tas santai; tas suvenir; tas tangan; tas tangan pria; tas tangan wanita;
tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas uang; tas untuk membawa barang; tas
untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas wanita; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas
kantor; tongkat jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:13:27
540   EtiketDID2022037877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI JABABEKA 1 JL. JABABEKA 3H BLOK C NO.17 BT,
CIKARANG, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT. TUNAS MAKMUR JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRENSOIL PHT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FRENSOIL PUPUK HAYATI PADAT
591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk hayati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:13:43
540   EtiketJID2022037878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: PayNanti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan

teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh online untuk memproses pembayaran elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran
langsung untuk pedagang; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik,
transaksi kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan
perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel,
dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan
rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data
informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; penyediaan
piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:14:02
540   EtiketDID2022037879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands

TWD Industrial Company Limited

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 :

: Nakamichi & Device
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 : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan; alarm anti-pencurian untuk

kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; kaca spion; kendaraan remote control, selain mainan; patch karet perekat
untuk memperbaiki ban dalam; penahan kepala untuk kursi kendaraan; penutup jok untuk kendaraan; perangkat anti-silau
untuk kendaraan *; wiper lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:15:33
540   EtiketDID2022037880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Abdullah Syafei Blok A-29 Gudang Peluru Kelurahan Kebon Baru Kecamatan
Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12830, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12830

PT. ZOOMINDO INTI PERKASA

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 :

: ZIP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Biru, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Biosolar 48 (bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Marine Diesel Oil (MDO)

(Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); aditif non-kimia
untuk bahan bakar; 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; bahan bakar; bahan
bakar bensin; bahan bakar biodiesel; bahan bakar butana; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan
bakar dengan basis alkohol; bahan bakar hidrokarbon; bahan bakar jet; bahan bakar lampu; bahan bakar metanol; bahan
bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar padat; bahan bakar penerangan; bahan bakar solar; bahan bakar untuk kapal;
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bahan bakar untuk kendaraan bermotor; bahan bakar untuk pesawat dan kapal; bahan bakar xylene; bahan bakar yang
berasal dari minyak mentah; bensin industri; campuran bahan bakar menguap; minyak bakar; minyak diesel; minyak industri;
minyak mentah ringan; minyak pelumas [pelumas industri]; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pelumas untuk
mesin kendaraan bermotor; minyak tanah; oli pelumas dan gemuk; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas untuk
keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:16:25
540   EtiketJID2022037881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PayNanti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dongker dan hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pembayaran secara online; jasa pinjaman keuangan; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa

penyediaan dana; jasa-jasa pinjam-meminjam; layanan transfer dana elektronik; membiayai, mengatur dan mengamankan
pinjaman untuk orang lain; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pengiriman dana
dengan menggunakan sarana elektronik; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman online; pinjaman
tanpa jaminan dan dengan jaminan; transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:19:18
540   EtiketJID2022037882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk

memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Situs web;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs
web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data
informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk
digunakan dalam manajemen basis data; merancang, membuat dan memelihara situs web perdagangan elektronik untuk
orang lain; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan
portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:23:02
540   EtiketDID2022037883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform digital; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler;

perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:24:10
540   EtiketDID2022037884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI JABABEKA 1 JL. JABABEKA 3H BLOK C NO.17 BT,
CIKARANG, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT. TUNAS MAKMUR JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRENSOIL POT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FRENSOIL PUPUK ORGANIK PADAT
591 Uraian Warna : HIJAU MUDA, ORANGE, COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:24:16
540   EtiketJID2022037885

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Matraman Dalam II Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng, Jakarta
Pusat , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

JULIAN GULMAN P GULTOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE BENER
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 : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit;
Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran; layanan kafe dan restoran; layanan restoran cepat
saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:25:41
540   EtiketJID2022037886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KOALA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:28:43
540   EtiketJID2022037887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Pengelolaan data pelanggan menggunakan basis data komputer;

layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; mengatur
transaksi perdagangan online; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:32:07
540   EtiketDID2022037889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOATS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kambing-kambing
591 Uraian Warna : hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi

seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Platform digital;
aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; platform berbasis website
dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:33:09
540   EtiketDID2022037890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Margomulyo No. 46 B-11, Kel. Greges, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60183

SANTOSO UTOMO, TJIOE

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 :

: KOLLAPUFFA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiasan roti yang dapat dimakan; Kue Choco Chip; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri);

Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Pizza (roti); Pizza
beku; Produk kue dan kembang gula; Roti kecil-kecil; Saus Pizza; biskuit; brownies; donat; gandum, diolah; kue es; kue pai;
kue untuk makanan ringan; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri
dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; pancake; pinggiran pizza; pizza; pizza segar; praline (permen);
produk makanan yang mengandung terutama tepung; puding; puff pastry (roti)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:36:05
540   EtiketDID2022037891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Victory Indian. Jalan Fatmawati No. 16, Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12150

PERKUMPULAN MOTOR BESAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faizal Hafied S.H.,
QOEDUU Intellectual Property Rights  18 Office Park Lantai 10 Suite H Jalan T.B.
Simatupang Kavling 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Motor Besar Indonesia MBI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, kuning emas dan 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; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; baju kaos (t-shirt); chullos [topi
dengan penutup telinga]; jaket kulit; jas kulit; kaos oblong; kaos singlet; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat
dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; sabuk yang terbuat dari kulit; sandal
kulit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu dari kulit imitasi; sepatu kulit; topi dengan visor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:38:03
540   EtiketJID2022037892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOATS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kambing-kambing
591 Uraian Warna : hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-

line; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area
pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Situs
web; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; menyediakan penggunaan sementara aplikasi
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari;
menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan perangkat lunak yang
tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data; merancang, membuat dan memelihara
situs web perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara,
memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:41:06
540   EtiketJID2022037893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
PT Bukalapak.com Tbk
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Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOATS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kambing-kambing
591 Uraian Warna : hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online

marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli
dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:41:27
540   EtiketJID2022037894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumberanom RT/RW 001/008, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Jateng,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Agatya Rahmawati Pratiwi

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 :

: ETHES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan

kecantikan); konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi; layanan kedokteran
gigi kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan rumah sakit; perawatan kesehatan dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:42:51
540   EtiketDID2022037896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI JABABEKA 1 JL. JABABEKA 3H BLOK C NO.17 BT,
CIKARANG, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT. TUNAS MAKMUR JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRENSOIL POC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FRENSOIL PUPUK ORGANIK CAIR
591 Uraian Warna : BIRU TOSCA, ORANGE, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:43:17
540   EtiketDID2022037897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands

TWD Industrial Company Limited
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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 :

: Nakamichi & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan isolasi; bahan kedap suara; bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; benang elastis, selain untuk

penggunaan tekstil; bulu kempa isolasi; dielektrik [isolator]; fiberglass untuk isolasi; film anti-dazzle untuk windows [film
berwarna]; film anti-silau untuk jendela [film berwarna]; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk isolasi; gasket; isolator untuk
kabel; kain fiberglass untuk isolasi; kain isolasi; kertas isolasi; komposisi untuk mencegah radiasi panas; paking sambungan;
pita (ban) isolasi; pita isolasi; selang lentur, bukan dari logam; wol kaca untuk isolasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:44:26
540   EtiketDID2022037898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nanjung Industrial Park, Jl. Nanjung Kampung Sukabirus No 7 Rt.003 Rw.005,
Nanjung Margaasih, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

PT JAMINDO SATYA USAHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JSU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Selai; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; selai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:47:48
540   EtiketDID2022037899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buni No. 10, Rt.008/002, Jatipulo, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

WILLIAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BTM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau

anti pencurian pada kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Alat anti-silau untuk mobil; Alat pacu untuk
kendaraan; Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Andong; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan
Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As persneling untuk kendaraan; As roda  untuk sepeda motor; As
shock untuk kendaraan darat; As starter untuk kendaraan; As swing arm untuk sepeda motor; Asbak mobil; BACK UP RING
(penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT
DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BANTALAN KERETA API;
BIS BERMOTOR; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE
HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Badan dumper untuk truk; 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; Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam
dekoratif dan trim pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan
[bagian dari kendaraan darat]; Bak gerobak; Ball joint untuk kendaraan; Balljoint untuk roda kendaraan; Ban [untuk mobil]; Ban
dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda
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kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Ban untuk bus; Ban untuk truk; Ban-ban mobil; Bantalan kaki untuk anti tabrakan dan
absobsi benturan yang digunakan pada sepeda motor dan skuter; Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; Bantalan rem
pengatur kaliper depan; Bantalan untuk kendaraan darat; Batang penggerak untuk mobil; Batang penghubung untuk
kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Becak; Becak pengangkut; Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Blangwir;
Bodi mobil; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda motor; Body kit kendaraan; Boot tidies;
Bos fork; Bracket plat nomor kendaraan; Braket bawah sepeda; Bushing arm mobil; CALIPER KIT; CLUCTH MASTER ASSY
(sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY
(sentral kopling bawah); CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER (Karet sentral  Rem); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet
sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP FOR SINGLE MASTER
CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT
FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling
bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); 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 [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.; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk
kendaraan; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; Cranket untuk sepeda motor; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT
KARET AS RODA); Dayung untuk Perahu Naga; Delman; Delta Box; Drag link untuk kendaraan; Dudukan stang untuk sepeda
motor; Dump gerobak; ECU; Elemen mekanik untuk kendaraan darat; GEROBAK UNGKIT; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan;
Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk
kendaraan; Gerobak; Gerobak dorong; Gerobak minuman; Gerobak pasir; Gerobak pasir mesin; Gerobak sampah; Getek;
HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Harness bar untuk kendaraan; Headset (bagian sepeda); Helicak; Helikopter dan
pesawat rotor  dan bagian-bagian struktural; Inflator pompa angin ban; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); JALAN
KERETA API KABEL; JENDELA KAPAL; Jaringan bagasi untuk mobil; Jendela mobil yang dilengkapi dengan antena untuk
penerimaan siaran radio; Jeruji pendek; Jeruji pendek depan; Jok sepeda; Jok untuk kendaraan; KENDARAAN PEMBAWA
SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN; KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS
REL; KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA ANAK; KERETA MOTOR; KERETA PEMBAWA TUANGAN; KERETA SALJU
YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); KERETA TIDUR; KERETA UNTUK INSTALASI ANGKUTAN DENGNA KABEL
(KERETA GANTUNG); KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel
kilometer untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Kantong Udara [alat keselamatan
untuk kendaraan darat]; Kap mobil; Kapal laut; Karavan; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada
kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk
kendaraan gandengan / kereta tempelan; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup; Karoseri
untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka;
Karoseri wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility
task vehicles); Kendaraan alat berat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
adaptor lug; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor
mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor
peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian katup;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian peledak;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan cincin pemotong;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan gagang katup;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan inhibitor karat;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan jet saluran masuk;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan katup; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan katup periksa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pembangunan kembali pompa
air; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pemeliharaan;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah
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dan kit perbaikan katup; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
kit perbaikan mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
kit perbaikan red head; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
konektor listrik.; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak
pengontrol listrik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak
pengontrol pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
lug; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug saluran masuk
udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak
dari kaca; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mesin vibrator;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan packing gland; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking (gasket); Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur jarak; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur saringan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur tekanan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengeras pipa; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengering dan pendingin udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengisi corong; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengukur tekanan; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pentil selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyangga mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring minyak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pra-penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan rakitan colokan pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan red head; Kendaraan gandengan
yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan pneumatik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran udara;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang jepit; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan siku pengeluaran; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan solenoida pengganti; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tutup pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah
yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat
membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan memusnahkan sampah yang tidak dapat digunakan lagi;
Kendaraan penyapu jalan padat; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kendaraan transportasi
yang bergerak secara otonom; Kendaraan, yaitu, kendaraan darat dan pesawat terbang; Kepala Bagian dari sepeda (bagian
sepeda); Keranjang untuk perambulator; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kereta; Kereta api; Kereta bayi;
Kereta dorongan bayi; Kereta jepang beroda dua yang dihela dengan sepeda atau di jalankan dengan tenaga manusia;
Kickstands sepeda; Kickstands sepeda motor; Kickstands siklus; Kickstands untuk kendaraan roda dua; Klakson sepeda
motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan
perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Komponen untuk kendaraan darat dan pesawat
terbang; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural untuk mobil dan truk; Komponen untuk pesawat terbang,
yaitu bagian struktural untuk pesawat terbang; Komstering,  untuk kendaraan; Kopeling untuk mobil; Kopling untuk mobil;
Kopling untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda
sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Kursi berpemanas disesuaikan khusus untuk kereta
bayi; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi malas untuk kendaraan; Kursi pengaman untuk bayi dan
anak-anak untuk kendaraan; LIFT KURSI; LIFT SKI; LORI; Lensa untuk roda; List untuk roda ban; Lowerbar untuk kendaraan;
MATERIAL BERODA UNTUK JALAN KERETA API KABEL; MESIN PENARIK; Mekanisme propulsi untuk kendaraan; Mesin
dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mimis Starter Untuk Kendaraan;
Mobil / truk tangga; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Mobil dan bagian strukturalnya; Mobil tanpa pengemudi (mobil otonom);
Modul pedal akselerator untuk kendaraan darat; Motor mobil; Motor roda tiga; Motor untuk kendaraan; Mur roda untuk roda
kendaraan; Nap roda kendaraan; Nap untuk roda sepeda; OTOBIS; Operan gigi; Oplet; Oto; PAPAN INJAKAN KENDARAAN;
PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK KENDARAAN; PENUTUP SADEL UNTUK SEPDA; PENUTUP SETIR KENDARAAN;
PINTU ANGKAT BAGIAN BAGASI KENDARAAN DARAT; PINTU DEK BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI
PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; PROPORTIONING VALVE
(PEMBAGI MINYAK REM ); Pacuan; Pacuan perenggang-perenggang untuk kendaraan-kendaraan; Panel interior untuk
mobil; Payung untuk ditempelkan pada kereta bayi; Pedal rem; Pedal stater sepeda motor; Pedati; Pegangan Tangan Untuk
Kendaraan ( hand grip); Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelapis ban
vulkanisir; Pelat kopling; Pelek roda depan; Pelek roda sepeda; Pelek untuk roda gerobak; Pelindung kecelakaan untuk
sepeda motor; Pelindung tempat duduk untuk kendaraan (cover seat); Pelindung tempat penampungan oli sebagai bagian
struktural kendaraan; Pemegang minuman untuk kereta bayi; Penganak; Pengatur daya elektronik (dc/dc, dc/ac) ditujukan
untuk kendaraan darat.; Pengatur jendela mobil; Pengatur keseimbangan mobil; Penggerak mula (prime movers) non-elektrik
untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Penggerak utama non-listrik untuk kendaraan darat, tidak termasuk
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bagiannya; Pentil; Penutup ban cadangan; Penutup kaki motor skuter; Penutup yang pas untuk kereta bayi;
Penutup kereta bayi; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Penyemprot Minyak rantai motor; Per Daun untuk Kendaraan
Bermotor; Per Kick Untuk Kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Perahu Eretan; Perahu Jegong Kecil; Perahu
Jembing; Perahu Jukung Katir; Perahu Konting; Perahu Naga; Perahu Prawean; Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan;
Perlengkapan sepatu rem dengan per; Pesan kursi sepeda; Pesawat bertenaga listrik; Pesawat terbang listrik; Petak Kadal
(Permainan); Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan;
Pompa angin untuk mobil; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Poros transmisi untuk mobil; Poros untuk mobil; Primary
Cop Assy Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; Punuk (Tempat Duduk Pada Perahu Jegong); RANGKA
BAWAH KENDARAAN; REPAIR KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER
(BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING
(BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); RUMAH BERMOTOR; RV
[kendaraan rekreasi]; Rakitan bantalan rem (rakitan kaliper); Rangka sepeda; Rantai penggerak untuk kendaraan; Rantai
penggerak untuk mobil; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk mobil; Rem cakram untuk mobil; Rem
hidrolik untuk kendaraan darat; Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat; Rem untuk sepeda; Robot pengantar
yang berkendara secara otomatis; Roda gerobak; Roda gigi reduksi untuk mobil; Roll bar untuk kendaraan; Rumah Primary
kopling Untuk Kendaraan; SABUK UNTUK NAF RODA; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; SEPEDA YANG DILENGKAPI
MOTOR KECIL; STANG GEROBAK; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Sabuk pengaman untuk tempat duduk
kendaraan; Sadel sepeda; Sadel untuk sepeda motor; Sasis kendaraan; Sculls; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; Sensor
parkir (alarm tanda mundur untuk kendaraan); Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Sepeda Dames; Sepeda
Onthel; Sepeda listrik; Sepur (Kereta Api); Setang sepeda; Shock untuk sepeda motor; Skuter; Skuter (kendaraan); Sliders
dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan
ayun untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Sope; Spatbor untuk kendaraan; Spatbor untuk mobl; Spoiler
untuk kendaraan; Stabilizer roda depan dan belakang; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Stang
(bagian dari kendaraan); Stang Jepit; Strut bar untuk kendaraan; Stut Copling Untuk Kendaraan; Suspensi peredam kejut
untuk kendaraan bermotor; T-bar untuk lift ski; TAS YANG DISESUAIKAN UNTUK KERETA DORONG BAYI; TMEPAT
DUDUK PENGAMAN UNTUK ANAK ANAK; TRUK BAGASI; TRUK PENGANGKUT BARNAG; TRUK PENYIRAM; TUTUP
RODA; Tangki bensin untuk mobil; Tas organizer, jaring, dan baki yang disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil;
Tas disesuaikan untuk kereta bayi; Tembon (Perahu Nelayan); Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan
roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang sepeda motor; Tirai
lembaran disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Traktor penyebar pupuk; Traktor sebagai alat angkut; Traktor termasuk
traktor penarik; Transmisi untuk kendaraan; Trek kendaraan; Trek untuk traktor; Trim otomotif; Troli listrik untuk golf; Truk;
Truk bagasi; Truk logging; Truk mini; Truk pengangkut barang; Truk tangki air; Truk untuk membuang kotoran; Tuas Kopling;
Tuas persneling untuk kendaraan; Tube untuk roda kendaraan; Tunggangan (Kendaraan); VALVE CHECK UNTUK REM;
Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi
untuk menutup pegangan pintu kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop
kendaraan; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL
CYLINDER ASSY (silinder roda); WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); WIPER KACA MOBIL; Wadah atau bak
penampungan untuk kendaraan pembuangan; Wiper  pada lampu besar  untuk mobil; X-bar untuk kendaraan; adaptor dan
dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; aero fairings dinamis untuk kendaraan; aeronautika aparat, mesin dan
peralatan; aerostats; airships; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan
perangkat anti pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan;
alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat keamanan
kendaraan untuk anak-anak; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat
pengungkit [bagian dari gerbong kereta api]; alat penjepit jeruji roda; alat penjungkit [bagian dari mobil angkutan kereta api];
alat ski untuk kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air; alur ban; ambulans; anakan perahu; anti-lock sistem
[ABS] untuk mobil pengereman; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada roda mobil kemudi; anti-roll bar untuk suspensi
kendaraan darat; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; aparatus untuk bergerak di
darat; as ayun; as bergigi untuk kendaraan; as gandar belakang; as gandar penghubung; as gigi konter untuk kendaraan; as
jantan / suri jantan untuk kendaraan; as konter untuk kendaraan; as penghubung setir; as roda; as roda untuk kendaraan; as
roda untuk kendaraan darat; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; asbak untuk kendaraan; asbak untuk mobil; atap
bar untuk kendaraan; atap gerbong; atap geser untuk mobil; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada
kendaraan (softtop); atap sinar matahari untuk kendaraan; atap keras yang bisa dilipat atau dilepas (hardtop); atap keras yang
dapat ditarik (retractable hardtops); atasan lembut untuk kendaraan; atasan lembut untuk mobil; badan untuk kendaraan;
badan untuk kendaraan bermotor; bagasi barang diatap kendaraan; bagasi gerobak bermotor; bagian baja yang dicap yang
merupakan bagian integral dari struktur bodi kendaraan (rocker panels); bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang
membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan
untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural kursi
depan dan belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk ambulan; bagian struktural untuk bus; bagian struktural untuk
glider; bagian struktural untuk helikopter; bagian struktural untuk kapal; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural
untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk kereta; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk pesawat terbang;
bagian struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian struktural untuk truk; bagian struktural untuk
van; bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bagian-bagian struktural pesawat rotor; bagian-bagian suspensi; bak engkol
untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; baling-baling; baling-baling helikopter; baling-baling kendaraan;
baling-baling perahu untuk mesin penggerak bagian belakang perahu (outboard) dan buritan; baling-baling pesawat; baling-
baling rotor untuk helikopter; baling-baling sekrup; baling-baling sekrup untuk kapal; baling-baling sekrup untuk kendaraan;
baling-baling untuk kapal; baling-baling untuk pesawat; baling-baling untuk skuter air; ball joint bagian dari kendaraan (mobil);
balok intrusi pintu untuk kendaraan; balon kendaraan; balon udara panas; balon udara panas [kendaraan]; ban; ban berduri
untuk kendaraan; ban bus; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban
dalam untuk ban pesawat; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda
motor; ban dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda;
ban kendaraan; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban off road; ban pesawat; ban
pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban dalam; ban sepeda; ban
siklus; ban solid untuk roda kendaraan; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban tubeless untuk siklus; ban
tubular; ban untuk alat berat penggilas; ban untuk bajak salju roda; ban untuk ban mobil; ban untuk derek bergerak beroda;
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ban untuk derek beroda; ban untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban
untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengangkut kayu
gelondongan; ban untuk kendaraan pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali kontainer; ban untuk kendaraan
pertanian; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk mengaspal; ban untuk mesin pertambangan beroda; ban untuk mobil
balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk motor grader; ban untuk paver-finishers roda; ban untuk pencakar roda; ban
untuk penggiling jalan roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk
pesawat terbang; ban untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda dan sepeda; ban untuk sepeda
motor; ban untuk siswa roda; ban untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban untuk truk; ban untuk truk
sampah; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated dump trucks);
ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk bus; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk
mobil penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti
gelincir; banci bar untuk sepeda motor; band untuk hub roda; bantal jok untuk jok kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan
air; bantal jok untuk jok kendaraan darat; bantal jok untuk jok pesawat udara; bantal kursi mobil; bantal kursi roda; bantal kursi
untuk kursi perahu; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan dengan kursi
mobil; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan di kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan batang
kemudi untuk perahu; bantalan kereta api; bantalan kursi roda; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan poros
untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem
untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat;
bantalan stang untuk kendaraan roda dua; bantalan steer; bantalan tengah untuk kendaraan; bantalan untuk sabuk
pengaman; bar derek untuk trailer; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; batang derek untuk kendaraan; batang
kap kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor
dan mesin; batang pintu kendaraan; batang setir; batang stang untuk sepeda; batang torsi untuk kendaraan; batang torsi untuk
mobil; batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; batang torsi kendaraan; baut pin raja; baut setang piston; bearing (untuk
kendaraan darat); becak; becak [gerobak penumpang roda dua]; becak bermotor; becak listrik; becak pengiriman; behel jok
sepeda motor; behel motor; bel sepeda; bel untuk sepeda; bell crank untuk kendaraan; bellow untuk bus diartikulasikan;
bemper untuk mobil; berbantal udara kendaraan untuk transportasi pribadi; bergoyang bar untuk suspensi kendaraan darat;
berkemah truk yg dpt dibongkar; bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan rekreasi]; bermotor dan komputerisasi golf
cart [kendaraan]; bermotor golf cart [kendaraan]; bilah penghapus kaca depan mobil; bilah penghapus kaca depan untuk
kendaraan; bingkai plat nomor kendaraan; bius tambang-mobil; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat;
boat kait; bobot keseimbangan untuk roda mobil; bodywork untuk kendaraan bermotor; bogie untuk mobil kereta api; bogies
kereta api; bola sendi; bola setir kendaraan; boneka [tangan truk]; booming untuk kapal; booster kursi untuk digunakan dalam
kendaraan; boot untuk tuas persneling; bos lengan tengah untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; bracket box motor; brake
drums untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; breket box; breket plat nomor; buffer untuk saham kereta api
bergulir; bug perisai sebagai bagian struktural dari kendaraan; bumper kendaraan; bumper untuk mobil; bus; bus bermotor;
bus bertenaga listrik; bus yang dirancang untuk banyak penumpang dan perjalanan jarak jauh; caissons [kendaraan]; cakram
rem untuk kendaraan; car tidies; cara cenderung untuk kapal; casing untuk ban pneumatik; casis Speda motor; casis
kendaraan; casis untuk kendaraan darat; cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat; cengkeraman hidrolik untuk
kendaraan darat; center arm untuk kendaraan; center link untuk kendaraan; cermin blind spot; cermin eksterior untuk
kendaraan; cermin interior untuk kendaraan; cermin sayap; cermin untuk digunakan pada kendaraan; cetakan kaca depan;
cetakan parit atap kendaraan; cetakan pintu dan atap tetesan air; cetakan sabuk; cetakan sisi bodi kendaraan;
cetakan pembuka roda; chairlifts; chocks perahu; cleat [bahari]; cleat perahu; coachwork untuk kendaraan bermotor; cover
gear depan; cover kunci kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover untuk kendaraan roda kemudi;
crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin;
dashboard; dashboard mobil; dashboard untuk kendaraan; dashboard untuk mobil; daun mata air untuk suspensi kendaraan
darat; davits untuk kapal; dayung; dayung untuk kano; dayung untuk kayak; depan (garpu untuk sepeda); derailleurs belakang;
derailleurs depan; diferensial bergigi; diferensial cabang; dilaminasi pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; dinghies;
disc brake; disengaging gigi untuk kapal; dress penjaga untuk sepeda; dress penjaga untuk siklus; drive kereta untuk sepeda;
drone; drone dalam sifat hexacopters untuk pertanian untuk kesehatan tanaman survei; drone fotografi; drone kamera; drone
militer; drone pengiriman; drone sipil; drone untuk pengiriman (delivery drones); dudukan mesin (engine mounts) untuk
kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; dustcarts; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan; elektrik gerobak
bertenaga [troli]; elemen mekanik untuk kendaraan darat; ember kursi untuk mobil; empennages; engkol lonceng; engkol
sepeda; engkol sepeda motor; engkol siklus; engsel kap kendaraan; engsel mobil; engsel pintu untuk kendaraan;
engsel untuk penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid hinges); fairings
untuk kendaraan roda dua; fender belakang motor; fender flare untuk kendaraan darat; fender untuk kapal; fender untuk
kendaraan darat; flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi
kecepatan (spoiler); flaps lumpur untuk kendaraan; flensa untuk ban roda kereta api; flensa untuk roda kereta api; flip-down
tenda Trailer; flip-up kereta; foot step racing; footmuff dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk kereta bayi;
footmuffs dipasang untuk pushchairs; footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta bayi; frame plat; frame sepeda motor;
frame siklus; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; freewheels untuk kendaraan darat;
freewheels untuk mobil; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor; fuselages untuk pesawat; gagang pintu
eksterior dan interior untuk kendaraan; gagang pintu untuk kendaraan darat; gagang pintu untuk mobil dan kendaraan darat
lainnya; gantungan barang kendaraan; gantungan barang untuk motor; gantungan lengkap; gantungan lumpur lipatan;
gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; garpu
sepeda; garpu sepeda roda dua; gas spontan; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat;
gear box untuk mobil; gearing untuk kendaraan darat; gelendong untuk kendaraan darat; gerbong; gerbong kereta api;
gerbong kereta api berpendingin; gerbong kereta api dengan fitur derek dimasukkan; gerbong pengecoran; gerbong
penumpang [kendaraan rel]; gerbong untuk orang cacat; gerobak; gerobak amunisi; gerobak dorong; gerobak kecil untuk
mengangkut anak-anak; gerobak makanan bermotor; gerobak makanan, bermotor; gerobak menjadi kendaraan darat
bermotor; gerobak miring; gerobak rumah sakit; gerobak selang; gerobak untuk selang; gerobak untuk selang taman; gigi bolu
(bagian dari gardan); gigi drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi perubahan kecepatan
untuk kendaraan darat; gigi siklus; gigi tarik untuk kendaraan; gigi untuk sepeda; gir sepeda; giring [kendaraan]; giring untuk
keperluan transportasi; glider; go-gerobak [bermotor]; golf cart [kendaraan]; gosok rel untuk kapal laut; gril mobil; grip stang
untuk sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda; grip tape untuk
setang sepeda motor; gyrocopters; handle rem/kopling; harness (keamanan-) untuk kursi kendaraan; harness keamanan
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untuk kursi kendaraan; harness pengaman kendaraan untuk carrycott; harness pengaman kendaraan untuk kereta dorong
bayi; harness pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; helicams; helikopter; hexacopters, selain
mainan; hub roda kemudi; hub roda kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua; hub topi penutup; hub untuk kendaraan
darat; hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda motor; hydrofoils; hydrofoils [kapal]; hydrofoils
untuk kapal; hydrofoils untuk katamaran; hydroplanes; idler arm untuk kendaraan; impeller untuk perahu; impeller untuk skuter
air; indikator arah untuk kendaraan darat; indikator lebar untuk sepeda, aerofoil untuk kendaraan darat; inner shaft untuk
kendaraan; instalasi anti-pencurian listrik untuk kendaraan; interior pelindung untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk
kendaraan; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda
motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jari-jari untuk kendaraan
darat; jaring bagasi untuk kendaraan; jaring jendela (kendaraan); jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jendela
geser pada truk elektrik dan manual; jendela kendaraan; jendela mobil; jendela mobil (depan & belakang); jendela untuk
kendaraan; jendela untuk mobil; jendela yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari
jendela penumpang standar (quarter windows); jepitan jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji roda
mobil; jeruji sepeda; jeruji untuk kendaraan darat; jeruji untuk sepeda; johnboats; jok kulit untuk kendaraan; jok kulit untuk kursi
kendaraan; jok motor; jok untuk kendaraan; jok untuk kendaraan air; jok untuk kendaraan bermotor; joystick kendaraan; jurnal
poros; kabel katup; kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda dan sistem drum pada kendaraan; kabel
rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kabel rem; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kabel
transportasi alat dan instalasi; kabin kereta gantung; kaca depan; kaca depan kendaraan dengan teknologi augmented reality;
kaca depan untuk kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca depan untuk mobil; kaca depan, jendela untuk
kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping
untuk mobil; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kacamata kaca depan mobil; kafilah; kafilah ditarik trailer;
kain klos; kain penutup jok untuk kendaraan; kait kap; kait penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau
kompartemen bagasi (decklid latches); kait pintu kendaraan; kait pintu belakang truk; kait untuk mengangkat pintu bagasi; kaki
pasak untuk sepeda motor; kaki pedal cover untuk siklus; kaki pedal mencakup untuk sepeda; kaki pedal mencakup untuk
sepeda motor; kaliper; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk sepeda motor;
kalung engkol lonceng; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk
mobil; kancing untuk ban; kandang botol air untuk sepeda; kano; kanopi kursi mobil; kanopi untuk truk pick-up; kantong interior
untuk kendaraan; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong
pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; kantong udara tiup untuk digunakan
dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara untuk kendaraan; kantong-kantong untuk pintu
samping mobil; kap mesin untuk mobil; kapal; kapal [perahu dan kapal laut]; kapal cepat; kapal dengan fitur derek
dimasukkan; kapal dilipat; kapal feri; kapal induk; kapal jet pribadi; kapal kabel; kapal kargo; kapal keruk [kapal]; kapal
kesenangan; kapal layar; kapal penumpang; kapal pesiar; kapal pneumatik; kapal selam; kapal tunda; kapal uap dayung;
kap untuk kereta bayi; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; kastor untuk troli [kendaraan]; kasus pas untuk
sepeda mengangkut; katamaran; katrol pengantar untuk kendaraan darat; katup untuk ban kendaraan; kayak; kayu [bingkai]
untuk kapal; kayuh; kekang parasut; kekang pengaman kendaraan untuk digunakan dengan kursi pengaman; kekang
pengaman untuk digunakan di kendaraan; kelambu dipasang stroller; kemping geser; kemping truk [kendaraan rekreasi];
kemudi; kemudi perahu; kemudi untuk kapal; kendaraaan udara yang dapat terbang dan mendarat secara vertikal; kendaraan;
kendaraan air; kendaraan air berbahan bakar jet kecil; kendaraan air bermotor; kendaraan amfibi; kendaraan bantalan udara;
kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan barang; kendaraan bawah air otonom untuk pemeriksaan dasar laut; kendaraan
bawah laut; kendaraan bawah laut tanpa awak; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan
bermotor militer untuk pengangkutan senjata; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan bermotor tanpa pengemudi [otonom];
kendaraan berpendingin; kendaraan bertenaga hidrogen; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat; kendaraan darat
bertenaga listrik; kendaraan darat lapis baja; kendaraan darat tak berawak [UGV]; kendaraan darat yang dikendalikan dari
jarak jauh untuk transportasi; kendaraan dipasang cover untuk mobil; kendaraan efek tanah; kendaraan elektrik; kendaraan
hybrid; kendaraan jet untuk olah raga air; kendaraan kemah; kendaraan komersial; kendaraan lapis baja; kendaraan lapis baja
beroda; kendaraan lapis baja dilacak; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan
luar angkasa; kendaraan militer; kendaraan militer roda; kendaraan militer untuk transportasi; kendaraan off-road; kendaraan
offroad; kendaraan otomotif; kendaraan pembawa penumpang; kendaraan pencampuran beton; kendaraan perlindungan sipil;
kendaraan pesawat penarik; kendaraan rekreasi; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan rel; kendaraan rel yang
dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan remote control, selain mainan; kendaraan roda dua; kendaraan segala medan;
kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; kendaraan sipil lapis baja; kendaraan sport; kendaraan tidak berawak;
kendaraan udara; kendaraan udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-
UAS]; kendaraan udara tanpa awak dan otonom; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; kendaraan untuk
bergerak di laut; kendaraan untuk digunakan di darat; kendaraan untuk melayani penjualan makanan dan minuman;
kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah; kendaraan untuk perjalanan air; kendaraan
untuk perjalanan darat; kendaraan untuk perjalanan dengan kereta; kendaraan untuk perjalanan udara; kendaraan yang
berjalan di atas rel; kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk
transportasi bawah laut; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh untuk inspeksi bawah air; kendaraan yang dipandu
otomatis; kendaraan yang disesuaikan untuk penyandang cacat; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang
digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan
permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kepala-sisanya untuk kursi mobil; kerangka lengkap; keranjang diadaptasi untuk
siklus; keranjang disesuaikan untuk sepeda; keranjang pengatur barang; keranjang sepeda; kereta [kendaraan]; kereta anjing;
kereta api; kereta api telpher [kereta gantung]; kereta barang; kereta bayi; kereta bayi [prams]; kereta bayi dengan dukungan
bayi yang dapat dilepas; kereta funicular; kereta gantung; kereta hewan peliharaan; kereta hidrogen berbahan bakar; kereta
kuda; kereta listrik untuk kendaraan kereta api; kereta luncur penyelamatan; kereta luncur tendangan; kereta penumpang;
kereta self-driving; kereta trem; kereta sepeda; kerudung bulu kursi dorong; kerudung kereta dorong; kerudung untuk kapal;
kerudung untuk kendaraan; kerudung untuk kereta bayi; kerudung untuk mesin kendaraan; kerudung untuk mesin mobil;
keseimbangan beban untuk kendaraan roda; kipas kaca mobil; kisi-kisi kendaraan; kit batang atas; kit lengan tengah untuk
kendaraan; kit perbaikan gandar depan; kit perbaikan kerangka lengkap; kit tutup gandar depan; klakson angin; klakson
elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk mobil;
klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi; klakson untuk kendaraan; klakson untuk mobil; klip diadaptasi
untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; kompartemen sarung tangan untuk kendaraan;
kompartemen sarung tangan untuk mobil; komponen transmisi untuk kendaraan darat; konsol sebagai bagian dari interior
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kendaraan; konsol overhead; kontainer untuk menyimpan rokok elektronik khusus disesuaikan untuk digunakan dalam
kendaraan; kontainer untuk puntung rokok khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan; kontrol stang untuk moped;
konversi torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi hidrolik untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk kendaraan darat;
konverter torsi untuk mobil; konveyor udara; kopel fleksibel; kopel lengkap; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling daya
untuk kendaraan darat; kopling kereta api; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk
kendaraan darat; kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling untuk digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan
darat; kopling untuk kendaraan darat; korek api listrik untuk kendaraan darat; kotak atap untuk kendaraan; kotak perlengkapan
untuk kendaraan; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kuk batang poros; kuk bola tengah; kuk geser; kuk kopel; kuk
tengah; kulit jok; kunci anti maling untuk kendaraan; kunci baris; kunci gandar belakang; kursi anak portable untuk kendaraan;
kursi anak untuk digunakan di kendaraan; kursi anak untuk sepeda; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi balap untuk mobil;
kursi bayi portabel untuk kendaraan; kursi dorong; kursi ejektor untuk pesawat; kursi kendaraan; kursi keselamatan hewan
peliharaan untuk digunakan dalam kendaraan; kursi keselamatan kendaraan untuk anak-anak dan kursi booster (kendaraan);
kursi keselamatan untuk anak-anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan
untuk bayi, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di mobil;
kursi maskapai dengan fungsi pijat; kursi mobil; kursi mobil convertible; kursi mobil untuk anak-anak; kursi pelontar; kursi
pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi pendorong kendaraan untuk digunakan dengan safety harness; kursi pengaman
untuk bayi untuk penggunaan di kendaraan; kursi pengaman untuk kendaraan; kursi pengaman yang disesuaikan untuk
penggunaan untuk anak-anak di kendaraan; kursi pengangkut anak-anak; kursi pesawat; kursi pilot ejector; 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; kursi sepeda untuk anak-anak; kursi
transportasi; kursi untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; kursi untuk kendaraan darat; kursi untuk mobil; kursi untuk
mobil kereta api; kusen pintu mobil; laci tempat barang untuk kendaraan; laci tempat barang untuk mobil; lambung kapal;
lampu sein untuk kendaraan; landing gear untuk pesawat; lapisan atap untuk kendaraan; lapisan bagian luar ban untuk
vulkanisasi ban; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lapisan pelindung untuk ceruk berlapis di dalam kendaraan; lapisan
untuk kendaraan; lengan ayun sepeda motor; lengan depan lengkap; lengan diam; lengan idler [bagian dari kendaraan];
lengan kuk lengkap; lengan pengendali; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; lengan sisanya untuk kursi mobil; lengan
sisanya untuk kursi roda; lengan suspensi untuk kendaraan; lengan suspensi untuk kereta api telpher; lengan tengah lengkap
untuk kendaraan; lensa untuk kenop tuas persneling; lift ski; lift tailboard [bagian dari kendaraan darat]; liners dipasang untuk
area kargo kendaraan; liners truk tidur pas; lipat sepeda listrik; logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan;
lokomotif; lokomotif listrik; lokomotif uap; lonceng siklus; lubang intip; lubang intip untuk kapal; mahkota fork untuk sepeda;
mangkok ganda untuk kendaraan; master rem kit; matras anti licin; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mekanisme
kopling untuk mobil; mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; meluncurkan; memanfaatkan keselamatan anak untuk kursi
kendaraan; memanfaatkan untuk kursi mobil; menaburkan truk; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mendorong kopling
poros untuk kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda; mendorong rantai untuk sepeda motor; mengangkat platform
untuk lampiran ke kendaraan darat; mengayuh perahu; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mengemudi rantai untuk
kendaraan darat; mesin bensin untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin jet untuk kendaraan darat;
mesin kendaraan bermotor; mesin kendaraan darat; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin mobil; mesin mobil, bagian-
bagian dan perlengkapannya; mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat; mesin sepeda motor; mesin turbojet untuk
kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mesin untuk kendaraan darat; minibus; minivan; mobil; mobil angkutan
kereta api; mobil balap; mobil balap motor; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda
kemudi; mobil dilengkapi sistem bantuan pengemudi; mobil hidrogen berbahan bakar; mobil hybrid; mobil jenazah; mobil
kemah; mobil kereta api; mobil kereta api listrik; mobil lapis baja; mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; mobil makan; mobil
otonom mobil otomatis mobil tanpa pengemudi; mobil pengecoran; mobil penumpang; mobil penumpang kereta api; mobil
robot; mobil salju; mobil samping; mobil sel bahan bakar; mobil selimut [berbentuk]; mobil sport; mobil tambang; mobil tidur;
mobil untuk instalasi transportasi kabel; mobil untuk melakukan kegiatan penjualan ritel; mobil untuk menampilkan barang
contoh (sampel); mobil van pengantaran barang; mobil-top operator bagasi; modul jendela sekeliling; modul lengkap pintu
bagian tengah kendaraan; modul pengangkat pintu bagasi dan pintu belakang bagasi; modul pintu struktural pada kendaraan;
modul pintu untuk kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan; modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat
keras kendaraan; modul trim yang terintegrasi; moped; motor kursi roda; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik
untuk mobil; motor sepeda; motor skuter; motor untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik,
untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk kendaraan darat; motorsailers; mudguards sepeda; mudguards sepeda motor;
mudguards siklus; mudguards untuk kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk
kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan roda dua; mudguards untuk mobil; mudguards untuk truk; mur bantalan roda;
mur poros; naf roda kendaraan; non-bermotor gerobak makanan; non-bermotor kendaraan darat; non-bermotor skuter
[kendaraan]; non-bermotor, kereta bagasi dilipat; non-kendaraan bermotor roda dua; non-selip perangkat untuk ban mobil;
nyamuk selimut bersih untuk kereta; omnibus; operator bagasi untuk sepeda; operator bagasi untuk siklus; operator papan
selancar untuk mobil; operator ski untuk mobil; organizer kursi mobil; otomatis dipandu [driverless] truk material handling;
outriggers untuk perahu; paku untuk ban; palka menjadi bagian struktural dari kapal; palka menjadi bagian struktural dari
tongkang; palka untuk kapal; panel atap untuk kendaraan darat; panel bodi untuk kendaraan; panel interior untuk kendaraan;
panel pintu kendaraan; panel pintu untuk kendaraan; panel pintu untuk kendaraan darat; panel sisi bodi kendaraan; panel trim
untuk bodi kendaraan; panel yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela
penumpang standar (quarter panel); pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; pannier diadaptasi untuk sepeda; pannier
diadaptasi untuk sepeda motor; pannier diadaptasi untuk siklus; pannier untuk sepeda motor; papan berjalan untuk kendaraan
darat; papan injakan kendaraan; papan kendaraan berjalan; papan mobil berjalan; papan pijakan kaki; papan selancar angin;
papan selancar untuk kendaraan; papan selancar untuk mobil; papan self-balancing; parasut; parasut karena menahan
gerakan kendaraan; parasut untuk terjun payung; pas dashboard cover untuk kendaraan; pas kereta dorong bayi selimut; pas
kursi mobil cover; pas palka untuk mobil kereta api untuk mencegah masuknya air dan kelembaban; pasak trailer untuk
kendaraan; pasangan penghubung; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; payung untuk ditempelkan pada kereta
bayi; pedal; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk
sepeda motor; pedal sepeda; pedal sepeda motor; pedal siklus; pedal untuk kendaraan roda dua; pegangan jendela untuk
mobil; pegangan per; pegangan pintu penjaga awal untuk mobil; pegangan tuas rem sepeda; pegangan untuk kendaraan;
pegangan untuk pintu mobil; pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi
kendaraan; pegas suspensi untuk mobil; pelana siklus; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan
roda dua; pelapis ban; pelapis jok untuk kursi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelapis untuk mobil; pelek
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roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk
roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung baju untuk sepeda
motor; pelindung baling-baling baling-baling untuk kapal; pelindung baling-baling baling-baling untuk pesawat terbang;
pelindung ban anti cipratan; pelindung body motor; pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung
lampu untuk kendaraan; pelindung matahari [bagian-bagian kendaraan]; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor;
pelindung matahari untuk mobil; pelindung mesin; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock
depan motor; pelindung kaki untuk kereta dorong bayi ; pemantik cerutu untuk mobil; pembatasan keamanan kendaraan untuk
digunakan dengan carrycots; pembatasan keamanan untuk kursi kendaraan; pembatasan kepala untuk kendaraan; pembawa
bagasi mobil; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pembawa barang untuk
kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pembersihan troli; pemegang cangkir untuk kendaraan; pemegang kaca
untuk kendaraan; pemegang kaca untuk mobil; pemegang lumpur lipatan; pemegang minuman untuk kendaraan; pemegang
roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya;
penahan carrycot untuk digunakan di kendaraan; penahan kepala untuk kursi kendaraan; penanganan gerobak; penarik mobil
ski; penarik tambang-mobil; pengangkut bagasi untuk mobil; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengencang plat;
pengendali kendaraan, selain dari mainan; penggerak railcar seluler; penghalang cahaya matahari untuk jendela mobil;
penghubung; penghubung bergigi; penghubung cepat hidrolik untuk backhoe; penghubung kuk; penghubung penarik;
penghubung setir; penghubung stabilisator; penghubung tengah; peninggi stang; penjaga anjing untuk digunakan dalam
kendaraan; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penjaga rantai untuk sepeda; penjepit jeruji (spoke clips)
untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; penjepit stang; penopang suspensi untuk kendaraan; pentil untuk ban kendaraan; penuh
trailer; penunjuk arah untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup atas transmisi untuk
kendaraan darat; penutup atau layar kaca depan untuk mencegah terhadap udara beku dan/atau sinar matahari; penutup ban
cadangan; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup baut spion; penutup berbentuk untuk kapal; penutup
berbentuk untuk mobil dan mobil balap; penutup buku jari; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup diferensial;
penutup ekor untuk kendaraan roda dua; penutup gear; penutup hub; penutup jok (single seater); penutup jok [berbentuk]
untuk digunakan di mobil; penutup jok untuk kendaraan; penutup kaki untuk kereta bayi; penutup kaliper; penutup kaliper rem;
penutup kendaraan [berbentuk]; penutup kereta bayi; penutup kereta dorong; penutup kereta dorong bayi; penutup kunci
kontak; penutup kursi kendaraan [berbentuk]; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup mesin (kap mobil); penutup
palka baja untuk kapal; penutup pelindung mesin; penutup pelindung untuk kursi kendaraan [berbentuk]; penutup pelindung
untuk kursi kendaraan [terpasang]; penutup radiator motor; penutup rangka; penutup roda cadangan; penutup roda kemudi
berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup roda
untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda
dua; penutup sandaran kepala kendaraan; penutup segitiga shock; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup sistem
kopling; penutup standar samping; penutup standar tengah; penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan;
penutup untuk ban dalam; penutup untuk hand grip untuk sepeda kargo; penutup untuk kursi mobil; penutup untuk mesin
kendaraan; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; penutup untuk tangki
bensin (gas) kendaraan; penutup untuk tangki gas mobil; penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau
kompartemen bagasi (decklid); penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen
bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; penutup elektrik yang memungkinkan
akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (power decklid); penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi
untuk digunakan dalam mobil; penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di kendaraan; penyesuai
kursi pada kendaraan; perahu; perahu bertenaga listrik; perahu dayung; perahu dayung flat-bottomed; perahu jet; perahu jet
rekreasi; perahu karet; perahu kecil berbahan bakar jet; perahu kompetisi; perahu layar; perahu motor; perahu nelayan;
perahu olahraga; perahu ponton; perahu pribadi; perahu rekreasi; perahu ski; peralatan anti selip untuk roda kendaraan;
peralatan untuk memperbaiki kebocoran; perambulator menggabungkan carrycots; perangkat airbag untuk mobil; perangkat
anti silau untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *; perangkat non-selip untuk ban kendaraan; peredam
bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam goncangan (bumper beams); peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut
suspensi untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam
kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda;
peredam kejut untuk sepeda motor; pergeseran gigi untuk kendaraan darat; pergeseran gigi untuk mobil; pergi-gerobak;
perisai tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; perkakas untuk memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk
memperbaiki ban dalam; persneliing untuk kendaraan darat; persneling untuk kendaraan darat; persneling untuk sepeda
motor; pesawat amfibi; pesawat baling-baling; pesawat jet; pesawat ringan; pesawat rotor; pesawat tanker; pesawat tanpa
pilot; pesawat terbang; pesawat terbang turbo-jet; pesawat tiltrotor; pesawat turbo-prop; pijakan motor(bordes motor); pilar
bodi atas kendaraan; pilar kendaraan; pin as bergigi; pin kap kendaraan; pintu kendaraan; pintu untuk kendaraan; pintu untuk
kendaraan bermotor; pintu untuk mobil; pintu untuk mobil kereta api; pintu daya geser pada kendaraan; pipa as penghubung;
pitman arm untuk kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans); plat penyangga; plat transmisi dan dudukan mesin
(engine mounting); pompa sepeda; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban
sepeda motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban
kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; ponton; poros
baling-baling untuk kapal; poros buku jari depan; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros roda kendaraan; poros
transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan; poros untuk kendaraan darat; poros untuk roda kendaraan; poros,
gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; power recliner back assemblies untuk kursi roda; power windows untuk
kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; powerboat; pro guard; puli sabuk untuk kendaraan darat; punggung
kursi roda; pushchair dipasang dilengkapi kelambu; pushchairs untuk digunakan dengan carrycots; rack end bagian dari
kendaraan (mobil); railcars funicular; rak atap kendaraan; rak atap untuk mobil; rak bagasi tas untuk sepeda motor; rak bagasi
untuk kendaraan; rak bagasi untuk kendaraan roda dua; rak bagasi untuk lampiran ke batang kendaraan; rak bagasi untuk
lampiran ke kerudung kendaraan; rak bagasi untuk mobil; rak bagasi untuk sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak bagasi
untuk siklus; rak papan; rak sepeda stang; rak sepeda untuk kendaraan; rak sepeda untuk mobil; rak ski untuk kendaraan; rak
ski untuk mobil; rakit; rakit, selain rakit yang menyelamatkan jiwa; rangka bawah kendaraan; rangka untuk kendaraan darat;
rangka kendaraan; rantai anti-selip; rantai ban untuk jalanan bersalju; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai drive untuk
kendaraan roda dua; rantai kendaraan bermotor; rantai mobil; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai
penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan roda dua; rantai roller;
rantai roller untuk kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai salju untuk kendaraan
darat; rantai sepeda; rantai sepeda motor; rantai siklus; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rantai untuk
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kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rekstok atap kendaraan; rel atap kendaraan; rem; rem Band untuk kendaraan darat;
rem [kendaraan darat]; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat;
rem cakram untuk sepeda motor; rem kemudi; rem kerucut untuk kendaraan darat; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda;
rem sepeda motor; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat;
rem untuk mobil; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; restraints anak untuk kursi kendaraan;
ring gigi; ring gigi samping; ring roda bergigi; ring transmisi; riyakah [trailer sepeda]; robot transportasi; robot transportasi tak
berawak; roda; roda disk untuk sepeda; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi poros; roda gigi reduksi untuk
kendaraan darat; roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda; roda jeruji pelek
kendaraan; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda kemudi untuk kapal; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi
untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk mobil; roda kendaraan; roda kursi roda; roda landing gear untuk pesawat; roda
mobil; roda omni directional untuk kendaraan; roda penggerak yang terletak di pusat untuk kendaraan; roda sepeda; roda
sepeda motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk
mobil; roda untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda untuk troli (kendaraan); roda-roda sepeda; roll bar (kendaraan);
roll bar kendaraan; roll troli kandang; roller matic; rolling stock untuk kereta api; rolling stock untuk kereta api kabel; rumah
mobil; rumah mobil [karavan]; rumah motor; rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar; rumah perahu; sabuk anti-gesekan
(kendaraan); sabuk anti-kapal selam (kendaraan); sabuk anyaman untuk harnes (kendaraan); sabuk drive untuk kendaraan
roda dua; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sabuk pengaman; sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak;
sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sabuk pengaman
untuk kursi mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor;
saluran kaca untuk kendaraan; saluran untuk kapal; saluran untuk lokomotif; sambungan universal untuk kendaraan darat;
sandaran behel penumpang; sandaran dan bantal disesuaikan untuk digunakan di kendaraan darat; sandaran jok belakang;
sandaran kepala dan penutup untuk bangku mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil; sandaran lengan untuk kendaraan;
sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran untuk kendaraan; sandaran untuk kursi kendaraan; sandaran yang diadaptasikan
untuk penggunaan di kendaraan; sangkar (tempat) botol air sepeda; sarana kereta api; sarung jok [berbentuk] untuk
digunakan di kapal; sarung jok dipasang untuk kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sarung jok untuk mobil; sarung motor;
sarung penutup mobil; sarung untuk sepeda (sepeda motor); sasis mobil; sasis untuk mobil kereta api; sayap aerodinamis
untuk pesawat terbang; sayap untuk pesawat terbang; segel pintu kendaraan; segel sabuk bagian dalam dan luar untuk
kendaraan; segitiga shock motor; segmen rem untuk kendaraan; segmen rem untuk kendaraan darat; segmen rem untuk
mobil; sekrup [baling-baling] untuk kapal; sel bahan bakar dan katup pengisi dan perlengkapan saluran bahan bakar
(kendaraan); selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor
(sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang untuk kapal; selimut dipasang untuk kapal dan kendaraan laut; selimut
dipasang untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda motor; selimut kursi dorong; selimut pas untuk kendaraan; selimut pas
untuk kendaraan bermotor golf cart; selimut pas untuk kendaraan laut; selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; selimut pas
untuk kendaraan untuk melindungi terhadap kerusakan hujan es; selimut pas untuk kursi mobil untuk anak-anak; selimut pas
untuk mobil; selimut pas untuk mobil golf bermotor [kendaraan]; selimut pelindung ledakan transmisi (kendaraan); seluncuran
tarik dan tempat penyimpan parasut (kendaraan); semi trailer; sendi as bergigi lengkap; sendi penghubung untuk kendaraan;
sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu poros untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk
kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; sepatu rem untuk sepeda; sepatu roller self-balancing; sepeda; sepeda air; sepeda
balap; sepeda balap jalanan; sepeda bermotor; sepeda beroda tiga; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan
transportasi; sepeda gunung; sepeda jalan; sepeda lipat; sepeda mini; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail
(dirt); sepeda motor untuk motorcross; sepeda olahraga; sepeda operator; sepeda operator untuk kendaraan; sepeda operator
untuk mobil; sepeda pengiriman; sepeda quad; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga;
serat karbon trim interior untuk mobil; seri mobil hybrid; setang sepeda motor; setang siklus; setang untuk kendaraan roda
dua; setelan rantai; setir bergigi; setir untuk kendaraan; shaft Cardan untuk kendaraan; shock Breker; sidecars sepeda motor;
silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat; silinder rem utama; sinyal arah untuk kendaraan; sinyal
arah untuk mobil; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sirkuit hidrolik untuk mobil; sisipan ban mousse; sisipan penyangga leher
dan bantalan harnes (kendaraan); sistem alarm kendaraan bermotor; sistem jendela untuk kendaraan; sistem kontrol traksi
untuk mobil; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian struktural dari kendaraan; sistem peringatan
bersuara; sistem peringatan yang dapat di dengar untuk sepeda; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan
darat; sistem suspensi udara untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat;
sistem suspensi untuk mobil; sistem suspensi untuk sepeda; skuter; skuter air; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; skuter
dorong  [kendaraan]; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-
balancing; skuter mobilitas; skuter pedal; skuter self-balancing; spakbor; spar untuk kapal; spatbor; spatbor [bagian-bagian
kendaraan darat]; spindle untuk sepeda; spoiler kafilah; spoiler untuk kendaraaan darat; spoiler untuk kendaraan; spoiler untuk
kendaraan otomotif; spoiler untuk mobil; sprocket; sprocket roda; sprocket sepeda; sprocket untuk roda kendaraan; stabiliser
shock; stabiliser stang; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; standar kendaraan; standar paddock; standar peddock;
standar sepeda; standar untuk kendaraan darat; stang fatbar; stang setir; strip anti silau dan pelindung sinar matahari  untuk
kendaraan; strip anti statik; stut kopling hidrolik; sub-rangka kendaraan; suku cadang trim interior untuk mobil; sun roof untuk
kendaraan bermotor; sunroof untuk mobil; suspensi; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; suspensi roda; swing
arm; tabung ABS; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung suspensi kendaraan; tailgate daya untuk
kendaraan; tailgates bermotor untuk truk; tali Derek kendaraan dan tali pengikat roda (kendaraan); tali pengaman jok untuk
mobil motor; tali pengaman kursi mobil; tali pengaman untuk balap mobil; tali pengaman untuk kursi mobil; tambalan ban;
tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan perbaikan ban; tambalan untuk ban dalam ban;
tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan;
tambang gerobak roda; tanaman merambat mekanik; tanda arah belok kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tanduk
sepeda; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tangki bahan bakar untuk pesawat;
tangki bensin untuk kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan; tangki gas untuk kendaraan darat; tank ballast kapal
[komponen struktural kapal]; tanker; tanker [kapal]; tanker [kendaraan darat]; tanker [kendaraan udara]; tanker jalan; tanker
minyak [kapal]; tapak karet untuk ban vukanisir; tapak untuk kendaraan [sabuk penggulung]; tapak untuk kendaraan [tipe
traktor]; tapak untuk kendaraan dan traktor; tapak untuk traktor; tapak untuk vulkanisir ban; tas disesuaikan untuk pushchairs;
tas pas untuk sepeda mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tas sepeda; tas yang diikat
disetang; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tempat bagasi untuk kendaraan; tempat barang untuk kendaraan;
tempat duduk kendaraan; tempat duduk pengaman di mobil untuk anak-anak; tempat membawa anak untuk sepeda; tempat
minuman untuk digunakan di kendaraan darat; tempat pengatur barang mobil; tempat plat nomor; tempat poros roda otomobil;
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tempat surat perizinan berkendaraan; tempat tidur untuk kendaraan; tempelan tangki(tankpad); tenda kafilah; tenda trailer;
tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan gerbong kereta api; terpal diadaptasi
[berbentuk] untuk digunakan dengan kapal; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; terpal
diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan trailer kendaraan; tiang-tiang untuk kapal; tiang-tiang untuk kapal berlayar; tip
tubuh untuk truk; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tombol-tombol tuas transmisi untuk
kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; tongkang; topi truk pickup; tops konversi untuk kendaraan;
tops konversi untuk mobil; trailer [kendaraan]; trailer berkemah; trailer berpendingin; trailer kargo; trailer kemping; trailer kuda;
trailer massal hauling; trailer pengangkut mainan [trailer utilitas mobil]; trailer peralatan; trailer perjalanan; trailer sepeda; trailer
untuk digunakan dengan kendaraan roda dua; trailer untuk kendaraan; trailer untuk mengangkut sepeda; trailer untuk penarik
kapal; traktor; traktor amphibi; traktor jalan; traktor mesin; traktor penanganan material yang dipandu otomatis [tanpa
pengemudi]; traktor pertanian; traktor tangan; traktor untuk keperluan pertanian; transmisi kopling dan roda gigi kopling
[kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; trem; trim interior untuk mobil; troli;
troli *; troli [gerobak seluler]; troli bagasi; troli belanja; troli laundry; troli memancing; troli pembawa peralatan selancar angin;
troli roda dua; tromol; tromol mobil; tromol sepeda motor; truk; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk derek; truk forklift; truk
miring; truk pencampuran beton; truk pickup; truk platform; truk ringan; truk sampah; truk sampah untuk industri
pertambangan; truk semi trailer; truk tangan; truk untuk melayani penjualan makanan dan minuman; tuas elektrik untuk
mengangkat pintu bagasi; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda; tuas
rem untuk sepeda motor; tubuh lapis baja untuk kendaraan; tubuh untuk kapal; tubuh untuk mobil kereta api; tudung kereta
dorong; tudung untuk kereta bayi; turbin gas untuk kendaraan darat; turbin uap untuk kendaraan darat; turbin untuk kendaraan
darat; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup cvt; tutup kenalpot; tutup minyak rem; tutup naf; tutup nap roda untuk
kendaraan darat; tutup oli; tutup oli kendaraan; tutup pencegah semprotan untuk kendaraan; tutup pentil; tutup rantai; tutup
roda; tutup roda tengah; tutup roda untuk kendaraan; tutup tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat; tutup pelindung kereta
bayi; udara pompa [aksesoris kendaraan]; ujung as penghubung; ujung stang untuk sepeda; undercarriage untuk kendaraan;
undercarriage untuk mobil; undercarriage untuk mobil kereta api; unicycles listrik; unicycles listrik self-balancing; unicycles self-
balancing; unit kemudi untuk kendaraan darat; unit penggerak untuk kendaraan darat; universal joint (dipakai dikopling dan
transmisi berbentuk cabang empat sebagai pelindung); van [kendaraan]; van kemah; velg jeruji; velg racing; visor kaca depan
[bagian-bagian kendaraan]; wadah abu tembakau diadaptasi khusus untuk digunakan dalam kendaraan; wadah khusus
disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan untuk menyimpan perangkat elektronik yang digunakan untuk tembakau
pemanasan; wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wagon; windshield; wiper kaca depan mobil; wiper kaca
depan untuk kendaraan darat; wiper lampu===
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dan layanan pelaporan  untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Analisis data teknis, yaitu analisis industri dan evaluasi data
dari material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian
dengan standar industri; Analisis data terkomputerisasi; Analisis ilmiah dan teknis; Analisis ilmiah, penelitian,  dan
pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Analisis risiko polusi;
Analisis untuk minyak dan gas; Analisis untuk produk pelumas atau fluida mesin; Arsitektur; Backup data di luar situs yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Bidang fisika (Penelitian); Blockchain berbentuk layanan; Bukti layanan konsep untuk orang lain, yaitu,
konsultasi ilmiah dan teknis dan layanan penelitian yang berkaitan dengan desain eksperimen, persiapan perpustakaan,
kontrol kualitas perpustakaan, pelacakan sampel, kontrol kualitas sampel, dan persiapan protokol dan panduan pengguna
yang disesuaikan; Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain atau
perancangan kendaraan bermotor; Desain bangunan dan struktur teknik sipil; Desain chip semikonduktor untuk orang lain;
Desain dan pengembangan jaringan komunikasi elektronik; Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer;
Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras
komputer dan perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; Desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan
perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga
akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer
dan video games; Desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam; Desain dan pengembangan sistem
teknologi energi yang terbarukan; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain
dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior dan eksterior; Desain dan persiapan  database untuk orang lain untuk
mengumpulkan,  menyimpan, menganalisis dan melaporkan informasi biologis di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian
genetik,  dan genetika asam nukleat; Desain gedung secara keseluruhan, dan infrastruktur gedung secara keseluruhan;
Desain industri dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain industri; Desain interior bangunan, kantor dan
apartemen; Desain kapal; Desain karakter animasi; Desain karakter game; Desain karakter game online; Desain kartu pos
dengan karakter kartun; Desain komputer; Desain komputer, komputer notebook, komputer laptop, komputer portable dan
komputer genggam; Desain mesin dan perangkat elektronik dan telekomunikasi; Desain mesin konstruksi dan
aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti- korosi (anti karat) (termasuk bagian-bagiannya)
maupun peralatan yang terdiri atas mesin dan peralatan ini; Desain mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan
dan penguatan bangunan dan struktur lainnya (termasuk bagian-bagiannya) maupun peralatan yang terdiri atas mesin dan
peralatan ini; Desain mikrokomputer, sirkuit  frekuensi-tinggi, peralatan optoelektronik serta sistem catu daya; Desain
pemrograman komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan pemrograman komputer; Desain peralatan dan mesin-
mesin untuk keperluan pengemasan; Desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi;
Desain perangkat lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Desain perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan mesin, terminal serta untuk peralatan pengendali akses serta pemonitor waktu; Desain
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau
pemeliharaan perangkat lunak komputer; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer,
konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer,
pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan
sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer,
penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara online,
penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis.; Desain perangkat lunak ponsel; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain
perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk
telepon pintar; Desain permainan (game); Desain produk; Desain program komputer; Desain program komputer yang
memanfaatkan kecerdasan buatan; Desain rumah dan pusat pengembangan; Desain seni grafik; Desain serta penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi dapur dan kamar mandi; Desain sistem informasi yang berkaitan dengan
keuangan; Desain situs web; Desain teknis, perencanaan dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi; Desain telepon;
Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program kalkulator elektronik;
Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; Desain,
pemrograman, atau pemeliharaan pemrograman komputer yang digunakan untuk perantara pembelian, penjualan dan
penukaran mata uang virtual; Desain, pemrograman, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; Desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak
untuk platform komputasi terdistribusi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak
komputer; Desain, rekayasa dan pengembangan kustom komponen listrik dan elektronik untuk digunakan pada peralatan
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komunikasi, telekomunikasi dan pemrosesan sinyal audio; Desain, rekayasa dan pengembangan kustom perangkat
semikonduktor, sirkuit terintegrasi, dan papan sirkuit; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) komputer; Diagnosa dan investigasi kerusakan pada beton bertulang; Diagnosis dan konsultasi yang
berkaitan dengan pengukuran keamanan jaringan komputer; Diagnosis dan konsultasi yang berkaitan dengan pengukuran
keamanan jaringan telekomunikasi; Diagnosis kesalahan dan perlindungan virus dari program komputer; Diagnosis kesalahan
pada program komputer; Diagnostik klinikal dan jasa-jasa konsultasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; Disain chip semi-konduktor untuk orang lain; Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Disain
sirkuit terpadu untuk orang lain; Eksplorasi minyak dan gas; Eksplorasi produk pelumas atau fluida mesin; Evaluasi asset yang
tidak terlihat; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi
konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan
film, olahraga, komedi, drama dan musik; Hosting konten digital pihak ketiga yang berupa foto, video, teks, data, gambar, situs
web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Hosting layanan jaringan  online (daring) yang memungkinkan  pengguna untuk menyimpan,
menganalisis dan berbagi data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika  asam nukleat; Hosting
layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform
perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting situs web komputer melalui
komputasi cloud; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan
jaringan komputer; Implementasi teknologi komputer untuk orang lain; Infrastruktur-sebagai-layanan dalam bentuk layanan
dukungan teknis, yaitu layanan manajemen infrastruktur jarak jauh dan di lokasi setempat untuk pemantauan, administrasi,
dan manajemen TI sistem cloud  untuk umum dan swasta serta sistem aplikasi; Inspeksi dan survei rumah untuk
memverifikasi kondisi properti; Inspeksi mobil-mobil; Instalasi dan pemeliharaan  perangkat  lunak komputer dan aplikasi
database untuk digunakan  orang lain di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Integrasi jaringan
komputer dalam industri pengemasan; Integrasi jaringan komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian;
Integrasi perangkat lunak komputer dalam industri pengemasan; Integrasi perangkat lunak komputer dalam instalasi
pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi sistem komputer dalam industri pengemasan; Integrasi sistem komputer dalam
instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Jaringan komputer dan layanan keamanan Internet; Jasa Perancangan
(Desain); Jasa Sertifikasi Profesi; Jasa Teknik Mesin; Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset
dan uji ilmiah, analisis ilmiah dan teknis, konservasi lingkungan, dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan
lingkungan dan ekologi.; Jasa analisa data teknis; Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri; Jasa analisas data
teknis; Jasa analisis industri dan penelitian, yaitu, analisis industri dan evaluasi material yang digunakan pada proses
pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian dengan standar industri, penelitian industri di
bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa analisis kegagalan produk;
Jasa back-up untuk data sistem komputer dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait; Jasa bantuan teknis
mengenai pengoperasian dan pengelolaan situs web untuk orang lain; Jasa cadangan data komputer; Jasa dan saran dalam
hal mengontrol akses orang, yaitu  menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi
yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas
layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi acara pernikahan;
Jasa dekorasi acara ulang tahun; Jasa dekorasi pameran; Jasa dekorasi untuk foto studio; Jasa desain animasi dengan
komputer; Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak
komputer; Jasa desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait untuk tujuan non-periklanan; Jasa desain
interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar
mandi, tata ulang dan renovasi; Jasa desain komputer kantor, furnitur, peralatan telekomunikasi, peralatan konferensi audio
dan video, monitor video, speaker, dan headset, dan penelitian produk teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa desain mesin
pencarian; Jasa desain peralatan komunikasi audio-visual dan telekonferensi, dan penelitian teknologi di bidang-bidang
tersebut; Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa desain ponsel; Jasa desain produk; Jasa desain, pengembangan,
peminjaman dan penyewaan komputer dan peranti lunak komputer untuk layanan perbankan dan keuangan; Jasa dukungan
komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa dukungan teknis, yaitu jasa
manajemen jarak jauh dan daring untuk pemantauan, administrasi, dan pengelolaan papan merek melalui jaringan; Jasa
eksplorasi dan penelusuran gas hidrokarbon; Jasa eksplorasi minyak dan gas; Jasa gambar dengan komputer; Jasa ilmiah
dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya, yaitu, penelitian ilmiah, analisis dan pengujian
material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa ilmu pengetahuan dan teknologi
sehubungan dengan manajemen program pengurangan karbon; Jasa informasi komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa pengetahuan dan teknologi, penelitian dan desain; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan program computer; Jasa inspeksi bangunan; Jasa integrasi sistem
komputer; Jasa jaringan kemanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan komunikasi
terkomputerisasi; Jasa keamanan pengiriman data dan transaksi melalui jaringan komputer; Jasa keamanan untuk akses
kendali ke komputer, jaringan elektronik dan database; Jasa kepatuhan teknik; Jasa komputer sehubungan dengan sertifikasi
transaksi bisnis dan persiapan laporannya; Jasa komputer, yaitu membuat lingkungan virtual online untuk uji coba virtual lensa
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kontak dan pencitraan (makeover) virtual di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memposting,
mempertunjukkan, menampilkan, menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi,
menganalisis, melaporkan, menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual
yang tersedia di fasilitas perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa
komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk
penyaringan kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan
kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang kesehatan mata,
kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di
jaringan komputer untuk orang lain; Jasa komputer, yaitu, menyediakan peranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang
disediakan secara online untuk penyaringan spam, perlindungan firewall, dan kontrol orang tua; Jasa komputer, yaitu,
penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, perangkat lunak aplikasi
pemrograman antar muka (API), dan widget perangkat lunak untuk pembelajaran mesin, penggalian data, permintaan data,
dan analisa data; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; Jasa konservasi lingkungan; Jasa konsultasi
dalam bidang internet, www dan jasa keamanan jaringan komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa konsultasi dalam bidang
komputer dan komputasi nirkabel; Jasa konsultasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan makanan dan suplemen
makanan; Jasa konsultasi desain kapal; Jasa konsultasi ilmu pengetahuan dan industri sehubungan dengan bahan bakar,
emisi bahan bakar dan karbondioksida dan masalah lingkungan; Jasa konsultasi mengenai rekayasa (engineering) sistem
pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa konsultasi penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer dalam bidang pengembangan environment (area memori komputer) berbasis awan dengan integrasi aplikasi melalui
berbagai platform dan perangkat yang terkoneksi; Jasa konsultasi teknik; Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk
pihak lain di bidang produksi logam; Jasa konsultasi untuk pihak lain di bidang otomatisasi perangkat lunak.; Jasa konsultasi
yang berkaitan dengan desain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon bergerak; Jasa konsultasi yang
berkaitan dengan disain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel termasuk telepon bergerak untuk digunakan dengan
sistem komunikasi dan komputer; Jasa kontrol kualitas dan otentikasi; Jasa layanan (SaaS) untuk menghubungkan data dari
sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan
pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.;
Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa layanan diagnostik yang berkaitan
dengan kualitas daya dan analisa sistem tenaga; Jasa layanan konsultasi terknologi di bidang pembangkit energi alternatif;
Jasa layanan pemberian nasehat yang berkaitan dengan efisiensi energi; Jasa layanan pemberian nasihat yang berkaitan
dengan penggunaan energi; Jasa layanan pengujian diagnostik teknis yang berkaitan dengan pengelolaan energi; Jasa
manajemen jaringan komputer, yaitu, memonitor sistem jaringan untuk kegunaan teknis; Jasa manajemen proyek konstruksi
(penyusunan konstruksi, desain dan perencanaan); Jasa memonitor jaringan komputer, yaitu, menyediakan informasi
mengenai pengoperasian jaringan komputer; Jasa merancang, mengembangkan, merekayasa rangkaian suku cadang
Kendaraan; Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Jasa pemantauan
untuk sistem komputer; Jasa pembuatan perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri
konstruksi; Jasa pemetaan komputer online; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan tautan situs web ke
informasi geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa pemrograman dan pengimplementasian pengembangan
perangkat lunak; Jasa pemrosesan data komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait
piranti lunak komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat
jaringan komputer dan masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa penelitian; Jasa penelitian dan pengembangan dalam
hubungannya dengan konstruksi bangunan dan dampaknya terhadap lingkungan; Jasa penelitian dan pengembangan di
bidang efisiensi energi; Jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknik; Jasa penelitian, analisis dan desain teknik, yaitu
penelitian teknis di bidang akustik dan desain produk baru di bidang konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi
waktu nyata; Jasa penelitian, manajemen dan perlindungan lingkungan; Jasa penelitian, pengembangan, analisis dan
konsultasi di bidang teknik; Jasa penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik,
desain interior, dan pengujian kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan
peredam suara di tempat kerja; Jasa pengecekan dan pengujian kepatuhan teknik; Jasa pengelolaan sistem pembersihan dan
dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham
elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Jasa pengembangan
perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan
disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk
membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Jasa pengembangan
perangkat lunak open-source (jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan
disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk
membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Jasa pengujian atau
penelitian lingkungan komunikasi; Jasa pengujian atau penelitian sistem jaringan telekomunikasi; Jasa pengujian atau
penelitian unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Jasa pengujian kepatuhan;
Jasa pengujian kepatuhan teknis; Jasa pengujian kontrol kualitas, yaitu, jasa pengujian kontrol kualitas produk; Jasa pengujian
kualitas, yaitu, jasa pengujian kualitas produk; Jasa pengujian untuk bangunan dan proyek konstruksi; Jasa pengujian untuk
barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs arsitek; Jasa pengujian,
pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Jasa penyedia jasa aplikasi di bidang ketenagakerjaan untuk memungkinkan
karyawan lapangan di luar lokasi mengirimkan data waktu dan data lapangan kepada pemberi kerja melalui komunikasi
nirkabel dan pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam dan perangkat elektronik bergerak; Jasa penyedia konsultasi
yang berkaitan dengan mitigasi resiko; Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas; 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 halaman web online yang menampilkan
informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan
informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web
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online yang disesuaikan; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan
sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa
penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang berita, ulasan, cuaca, olahraga,
hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa penyediaan otentikasi pengguna
untuk transaksi e-commerce; Jasa penyediaan penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika
menggunakan internet; Jasa penyediaan perangkat lunak komunikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk konferensi suara
dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan
secara elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit
berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; Jasa penyewaan ruang server jaringan; Jasa penyimpanan data
melalui blockchain; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa penyusunan konstruksi; Jasa perancangan bahan
pengepakan; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam komputasi
melalui jaringan global dan lokal; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan
dalam menyediakan kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT), komputasi, dan komputasi awan; Jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komputasi latency
rendah dan bandwith tinggi; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa platform pengembangan perangkat lunak
untuk digunakan dalam menghubungkan aplikasi ke sistem dan perangkat perusahaan; Jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SaaS) yang menampilkan layanan komunikasi terpadu berbentuk layanan (UCaaS); Jasa perangkat lunak komputer
untuk menyediakan kemampuan komputasi awan untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten; Jasa perangkat lunak
komputer untuk menyediakan kemampuan komputasi untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten; Jasa perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam layanan komputasi, simulasi, dan analitik
yang berkinerja tinggi di bidang teknik dan sains; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat
yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan,
manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan,
memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk
mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa
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 proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen
infrastruktur; Jasa rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa rekayasa dan
desain di bidang aplikasi penerbangan; Jasa rekayasa, khususnya perencanaan proyek teknis dan desain rekayasa jalur untuk
pemrosesan produk web; Jasa riset dan uji ilmiah; Jasa sertifikasi bangunan; Jasa sertifikasi untuk efisiensi energi bangunan;
Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna menemukan pemain game lain dan bermain
game melalui jaringan komunikasi; Jasa teknik bangunan; Jasa teknik bangunan yaitu jasa yang berhubungan dengan ruang
dan persyaratan teknis bangunan; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu evaluasi ilmiah dan teknologi yang berupa evaluasi
pengukuran di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, perkiraan yang
berupa perkiraan geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan laporan yang berupa penyusunan rencana dan gambar
teknik untuk orang lain; Jasa teknik listrik; Jasa teknik struktural; Jasa teknologi, yaitu pengoptimalan produk yang berupa
pengembangan produk untuk optimasi; Jasa untuk memungkinkan aplikasi untuk disebarkan melalui jaringan online; Jasa
untuk menyediakan analitik, menyimpan sementara data, komputasi dan routing lalu lintas; Jasa untuk menyediakan jaringan
komputasi yang aman dan terpercaya; Jasa urun daya (crowdsourcing) online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang
memungkinkan para pengguna untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Jasa-jasa desain
komputer; Jasa-jasa dibidang computer; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel,
komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang
disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa konsultasi atas
penyediaan solusi untuk performa mesin; Jasa-jasa konsultasi berkaitan dengan produk pelumas atau fluida mesin; Jasa-jasa
konsultasi dan desain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran; Jasa-jasa memprospek gas; Jasa-
jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi
perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi
perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan
informasi tersebut; Jasa-jasa pemantauan jarak jauh atas fungsi dan pemakaian
mesin-mesin konstruksi; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa penelitian
(survey) ladang-ladang minyak dan gas; Jasa-jasa penyanggaan teknikal; Jasa-jasa penyuntingan untuk program-program
komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
berupa perangkat lunak untuk keamanan komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk melindungi komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk memfasilitasi komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio, video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem
komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi
broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan;
Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-
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permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat
lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan
dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol
dan kinerja sistem kendaraan; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk
pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi,
pengiriman barang , manajemen pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.;
Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk
mengimpor, menciptakan, dan mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa-jasa
perencanaan teknologi; Jasa-jasa teknik untuk proses, peralatan dan fasilitas minyak, gas dan petrokimia; Jasa-jasa teknologi
dan sains berkaitan dengan listrik dan energi terbarukan; Jasa-jasa untuk riset berkaitan dengan minyak dan gas dan industri
petrokimia; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan masalah dalam kaitannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, memvirtualisasikan dan
mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon lokal dan daerah yang luas; Jasa komputer sehubungan
dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer; Kompilasi database yang terkomputerasi di bidang mata
uang virtual; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Komputasi awan berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komputasi latency rendah
dan bandwith tinggi, jasa teknologi informasi (IT), dan komputasi melalui jaringan global dan lokal; Komputasi awan di bidang
sekuensing, genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat; Komputasi awan yang dilengkapi perangkat  lunak
untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Konsultasi arsitektur,
termasuk arsitektur pusat perbelanjaan; Konsultasi dalam design, pemilihan, implementasi dan penggunaan sistem perangkat
keras komputer untuk orang lain; Konsultasi dekorasi acara hiburan; Konsultasi desain sistem komputer; Konsultasi desain
sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi di bidang
pengukuran, konfigurasi, koordinasi dan implementasi integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan
katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, perluasan dan pemisah udara untuk sistem
hidronik dan Hvac, sistem kebakaran pompa sirkulasi fluida, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa
terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi instalasi air dingin.; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Konsultasi dibidang
jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Konsultasi komputer; Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Konsultasi perangkat lunak
dan penyediaan informasi mengenai perangkat lunak berbentuk layanan; Konsultasi profesional yang berkaitan dengan
efisiensi energi pada bangunan-bangunan; Konsultasi profesional yang berkaitan dengan konsevasi energi; Konsultasi teknik
di bidang prediksi dan pengelolaan energi bangunan yang optimal; Konsultasi teknik telekomunikasi; Konsultasi teknis dalam
kaitannya dengan layanan penelitian yang berkaitan dengan makanan dan suplemen makanan; Konsultasi teknis terkait
dengan produksi energi baru yang terbarukan; Konsultasi teknologi di bidang perangkat keras komputer perangkat lunak
komputer kecerdasan buatan jaringan komunikasi elektronik dan seluler telekomunikasi e-commerce distribusi konten sistem
keuangan pengelolaan dan penyimpanan data transportasi teknologi dan outsourcing bersih; Konsultasi yang berkaitan
dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi pengoperasian
program komputer; Kustomisasi perangkat lunak web, dan desain antar muka pengguna komputer untuk pihak lain;
Laboratorium medis; Lavanan konsultasi  untuk orang lain terkait dengan pengelolaan  data dan pengembangan  infrastruktur
teknologi informasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Layanan E-commerce,
yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak
untuk transaksi e-commerce; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Layanan Konsultasi yang berkaitan dengan
analisis sistem komputer; Layanan akreditasi, yaitu, menetapkan dan menyediakan standar untuk manajemen proyek untuk
tujuan akreditasi; Layanan analisa  dan pelaporan  DNA genetik dan RNA berupa pemberikan pelaporan di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat untuk keperluan ilmu pengetahuan  dan penelitian;
Layanan analisis bahan biologi di bidang sekuensing,  genotip., pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Layanan
aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman
pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara dan panggilan; Layanan audit sistem
komputer; Layanan desain Aplikasi Pemrograman Antarmuka; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan desain dan
perencanaan yang berkaitan dengan sistem kelistrikan; Layanan desain iklan; Layanan desain industri; Layanan desain teknis;
Layanan diagnostik dan konsultasi klinis di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat;
Layanan diagnostik komputer dalam menganalisis dan mengurutkan berbagai macam asam (acid) dan molekul biologis
lainnya; Layanan diaknostik computer dalam menganalisis  dan mensekuensi asam nukleat dan molekul-molekul biologi
lainnya  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Layanan dukungan dan konsultasi
teknis untuk mengembangkan aplikasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Layanan dukungan pelanggan; Layanan dukungan teknis di bidang komputer, data, email, web, dan
keamanan jaringan; Layanan dukungan teknis termasuk  layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi
dan manajemen komputasi awan Teknologi Informasi dan sistem aplikasi di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik
dan genetlka asam nukleat; Layanan dukungan teknis untuk jaringan komputer dan solusi konferensi video dan jaringan
komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu, layanan pemecahan masalah dalam mendiagnosa masalah
melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan komputer, serta melalui pemantauan sistem jaringan komputer untuk
tujuan dukungan teknis; Layanan dukungan teknis yang tersedia online, melalui email dan melalui telepon; Layanan dukungan
teknis, yaitu, pemecahan masalah mengenai masalah  perangkat lunak komputer  dan menyediakan pembaharuan  perangkat
lunak, meninqkatkan  dan memodifikasi  perangkat  lunak dan perangkat  lunak yang dihosting di bidang sekuensing,
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genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layanan hosting situs web; Layanan ilmiah dan teknologi serta
penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan
konsultasi; Layanan ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan untuk mengurangi emisi karbon
dioksida dengan biaya yang efektif; Layanan informasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem
percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui
cloud; Layanan informasi yang terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan
dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi
sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik
ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding,
desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologo, konsultasi  teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet.; Layanan informasi, yang ditawarkan melalui laporan yang dapat diakses
melalui jaringan komputer global, pemberian informasi statistik tentang pesan internet dengan volume tinggi dan komunikasi
jaringan lainnya untuk digunakan dalam pengelolaan sistem informasi; Layanan keamanan Internet, yaitu, layanan yang
memantau dan mengumpulkan intelijen keamanan siber secara global dalam bentuk pengumpulan dan penyebaran informasi
dari jaringan komputer tentang ancaman siber dan malware; Layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan pemulihan
data komputer; Layanan keamanan komputer, yaitu layanan untuk menegakkan, membatasi dan mengendalikan hak akses
pengguna sumber daya komputasi awan berdasarkan kredensial yang ditunjuk; Layanan keamanan komputer, yaitu,
pembatasan akses ke dan oleh jaringan komputer ke dan dari situs web dan media yang tidak diinginkan; Layanan komputasi
awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Layanan komputer awan/cloud; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang
ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan
komputer, layanan dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu menyediakan
portal internet yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dari jarak jauh dengan sistem
pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan komputer, yaitu, deteksi, blokir, dan otomatisasi
penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, enkripsi dan otentifikasi data, pencegahan kehilangan
data, pemulihan data, pengamanan jaringan, dan deteksi, filter, analisa, manajemen, dan pemblokiran komunikasi elektronik;
Layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas web on-line bagi pihak lain untuk mengatur dan memonitor jaringan nirkabel,
mengelola pengguna, menerapkan pembaruan piranti lunak, mengatur batas bandwidth, dan memelihara halaman splash
bermerek; Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting suatu komunitas online untuk jejaring
sosial, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan
komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia di tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan
berbagi informasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic
ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat- obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; Layanan komputer, yaitu, memfilter email yang tidak
diinginkan; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi
dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan
komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan /
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penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto,
audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna di bidang manajemen proyek dan profesi manajemen proyek; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas
online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka,
membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan bertukar dokumen; Layanan komputer,
yaitu, menyediakan pencarian untuk memperoleh data dan informasi perjalanan melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; Layanan komputer, yaitu menyediakan situs internet yang menampilkan teknologi untuk
digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan konfigurasi program
komputer; Layanan konsultasi  penelitian ilmiah di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam
nukleat; Layanan konsultasi dan dukungan teknis, untuk disain dan pengembangan alat dan sistem elektronik untuk
komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan
komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita
lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan informasi; Layanan
konsultasi di bidang analisis data, telemetri, dan jaringan komputer; Layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan,
implementasi, manajemen, dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; Layanan
konsultasi di bidang telekomunikasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman atau pemeliharaan perangkat lunak
komputer; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform pelacakan dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan konsultasi ilmiah dan teknologi, penelitian
dan desain, analisa dan pengembangan industri untuk produsen makanan, minuman, kertas, kertas karton, lapisan karton,
tekstil, produk dari bahan busa, perekat, bahan bangunan, bahan konstruksi, produk perawatan pribadi, produk pembersih,
bahan untuk kemasan, obat-obatan, makanan bayi, suplemen nutrisi, makanan dan minuman bergizi serta pakan untuk
hewan; Layanan konsultasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem percetakan dan untuk
perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan konsultasi
terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan untuk perangkat untuk
pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan konsultasi yang berkaitan
dengan aplikasi perencanaan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan jaringan komputer yang menggunakan lingkungan perangkat lunak; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk
sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, manajemen file, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan
dan terkait personel lainnya; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi penyerapan geologis karbon dioksida;
Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik,
verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem
perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen
identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak
pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman
keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Layanan kustomisasi desain dan pengembangan peralatan untuk titik nirkabel/wireless point (koneksi komunikasi nirkabel
dimana satu host hanya terhubung dengan satu klien), alat pembaca data pada kartu pintar,  alat yang aman untuk membaca
data pada transaksi kartu kredit dan kartu debit, alat dan terminal pembayaran yang dekat bidang pembayaran yang dapat
dilakukan dengan komunikasi teknologi, alat dan terminal yang memudahkan pembayaran secara nirkabel  ; Layanan
laboratorium  medis di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Layanan nasehat yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan sistem komputer; Layanan on-line, yaitu pengumpulan informasi dari anggota
mengenai email yang tidak diinginkan, dan pelaporan informasi kepada administrator jaringan; Layanan otentikasi mobil;
Layanan otomatisasi untuk komputer, yaitu, otomasi dan pengumpulan data dengan menggunakan perangkat lunak berpemilik
untuk mengevaluasi, menganalisa dan mengumpulkan layanan data; Layanan pembaruan grafik; Layanan pemrograman TI;
Layanan pemulihan kesalahan untuk sistem komputer; Layanan penelitian industri; Layanan penelitian, analisis dan desain
teknis; Layanan penelitian, pengembangan, dan pengujian industri; Layanan pengamanan komputer (pemograman dan
instalasi perangkat lunak, layanan perbaikan dan pemeliharaan); Layanan pengembangan dan pengujian di bidang teknik;
Layanan pengujian diagnostik atau analisis diagnostik mengenai suku cadang kendaraan, suku cadang mesin, peralatan
elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga; Layanan pengujian industri; Layanan
penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan produk kemasan; Layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia onsite (ditempat) untuk
menyimpan,  menganalisis dan berbagi informasi di bidangsekuensing,  genotipe, pengujian genetik  dan genetika asam
nukleat; Layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk
perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan
mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan
pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan penyimpanan dan
pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit
menular; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi
keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan
digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Layanan perangkat
lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Layanan perluasaan dan penambahan
fungsi ke program komputer; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan piranti lunak untuk pusat data
yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data jaringan komputer dan telekomunikasi; Layanan
piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan
mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter,
menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting
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piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan keamanan data dengan menyediakan otentikasi; Layanan piranti
lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud hosting dan piranti lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain
untuk penggunaan pada manajemen database; Layanan portal web (desain atau hosting); Layanan profesional untuk layanan
ilmiah dan teknik; Layanan rekayasa yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi; Layanan rental komputer; Layanan
sertifikasi produk; Layanan teknik dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan
teknik dan konsultasi dalam industri pengemasan; Layanan teknik yang berkaitan dengan desain sistem elektronik; Layanan
teknis untuk mengunduh permainan video; Layanan teknologi dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan
proses pengisian; Layanan teknologi dan konsultasi dalam industri pengemasan; Layanan teknologi di bidang manajemen
aset digital; Layanan teknologi informasi yang diberikan secara alih-daya; Layanan untuk desain perangkat lunak pemrosesan
data elektronik; Layanan untuk keperluan penelitian dan ilmiah di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan
genetika asam nukleat; Layaran laboratorium  ilmiah di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam
nukleat; Manajemen pengoperasian yang berkaitan dengan kontrol sistem komputer untuk manajemen mata uang virtual;
Manajemen sistem pemantauan, pengontrolan, dan pemeliharaan daya; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun
platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan analisa ilmiah dibidang
sekuensi generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat;
Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data,
grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang
teknologi ilmiah melalui jaringan  komunikasi; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui komunikasi
menggunakan terminal komputer, termasuk yang disediakan melalui Internet; Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain
yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; Memberikan situs web interaktif
untuk kolaborasi profesional medis; Membuat bagan kontruksi; Membuat desain dan mengembangkan standar untuk pihak
lain dalam desain dan implementasi atas perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan perlengkapan
telekomunikas; Membuat gambar rekayasa; Memelihara situs web mengenai pendidikan bahasa; Memperbarui  perangkat
lunak komputer untuk orang lain di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Mencegah
pencurian internet dan informasi online melalui kata sandi; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi
pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau
media elektronik lainnya; Mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus virus komputer; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan operasi sistem pengatur cahaya menggunakan lan nirkabel; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan pengoperasian lampu listrik dan peralatan pencahayaan lainnya; Menyediakan  analisis  ilmiah
data genomik; Menyediakan  portal online yang menampilkan informasi pendidikan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian
genetik dan genetika asam nukleat; Menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi
yang memberikan profesi medis jaringan Internet terdaftar kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi
data untuk kepentingan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Menyediakan database komputer online yang
menampilkan  informasi berdasarkan hasil pengujian genetik; Menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi, dan berbagi video; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan
keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan informasi di
bidang eksplorasi minyak dan gas alam dan di bidang penelitian di bidang sumber daya energi alternatif; Menyediakan
informasi teknis sesuai permintaan pengguna akhir melalui telepon atau jaringan komputer global; Menyediakan informasi
tentang perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia;
Menyediakan jasa autentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang
menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan jasa
otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan jasa
otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk
transaksi pembayaran melalui dompet digital; Menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem
masuk tunggal (single sign-on) melalui situs web; Menyediakan layanan pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari
dan mengambil informasi atas permintaan spesifik pengguna melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi komputer yang
melakukan peralihan dan komunikasi antara berbagai sistem operasi; Menyediakan lingkungan jaringan on-line yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi data; Menyediakan lingkungan komputer virtual melalui
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Menyediakan mesin pencari internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
nirkabel; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi
dengan komputer melalui jaringan
komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak otentikasi yang tidak dapat diunduh online
untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara 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 dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh di bidang akuntansi untuk menyiapkan dan memproses penggajian karyawan bisnis untuk
pemberi kerja; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk jasa
terkait karyawan dan personel; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh;
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Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh bagi konsumen untuk mengakses
monitor dan mengelola program loyalitas mereka poin profil hadiah dan dana mengakses informasi dan data pengecer dan
pesanan membayar dan melacak pengiriman berbagai barang konsumen; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk jasa terkait karyawan dan personel; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk tujuan manajemen hubungan pelanggan CRM; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk asimilasi data untuk digunakan dalam pelaporan ad hoc; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen sumber daya
manusia (HCM); Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
dalam menyiapkan laporan finansial dan manajerial; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk manajemen data dalam sistem perusahaan yang terkomputerisasi; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat laporan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari beberapa sistem untuk digunakan dalam
perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya
manusia; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk para pengguna untuk
mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan finansial dan manajemen;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pemeliharaan kebijakan
asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan
komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring
untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk perdagangan elektronik; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi sistem masuk tunggal, pengelolaan identitas, pengelolaan privasi
data, dan pengumpulan izin; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip
audio, klip musik, klip film dan foto; Menyediakan penggunaan sementara system operasi perangkat lunak secara online dan
tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing;
Menyediakan pengunaan perangkat lunak untuk penilaian dan pemrofilan resiko kesehatan dalam bidang obat pencegahan;
Menyediakan perangkat  lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online untuk desain khusus dan pemesanan tes
agen, enzim, nukleotida, asam nukleat, buffer, sediaan-sediaan  kimia, sediaan-sediaan  biologis, dan reagen semua di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak
dapat diunduh secara online; Menyediakan perangkat lunak antarmuka online yang tidak dapat diunduh untuk layanan
asuransi, yaitu, memberi peringkat, mengutip, penjaminan, pengikatan, dan menerbitkan tanggungan asuransi; Menyediakan
perangkat lunak berbentuk layanan online untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi dan diseminasi data Sistem Pencari
Posisi Global (GPS); Menyediakan perangkat lunak berbentuk layanan online untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis,
kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan;
Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Menyediakan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk
memungkinkan menggunakan bersama-sama atas informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi
yang diminati; Menyediakan perangkat lunak mesin pencari komputer online yang tidak dapat diunduh di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak navigasi yang tidak dapat diunduh
online untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute dan menggunakan bersama-sama sistem navigasi transit publik, peta dan
informasi perjalanan; Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan
untuk memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto,
token blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; Menyediakan perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak konferensi video berbasis langganan; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial;
Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi jalur transit
publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit publik dan
informasi transit publik lainnya; Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam
formulasi dan manajemen cat; Menyediakan program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Menyediakan
sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan situs web dimana pengguna dapat
memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-acara dan aktifitas dalam bidang jasa perhotelan,
resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan; Menyediakan situs web yang menampilkan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat, mengunggah, berbagi, dan menyajikan
kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna komputer untuk menghitung dampak kesehatan masyarakat dari perubahan faktor risiko kesehatan pribadi;
Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan
karyawan untuk melihat video online di bidang administrasi tunjangan; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi
yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen
bisnis; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan
tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen sumber daya manusia;
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Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan
karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen sumber daya manusia (HCM); Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video
online di bidang outsourcing; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara
dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang pemrosesan penggajian; Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video
online di bidang pencatatan pensiun; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang pengajuan dan pelaporan setoran pajak;
Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan
karyawan untuk melihat video online di bidang penyaringan latar belakang pra-kerja; Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video
online di bidang perekrutan karyawan; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang reformasi perawatan kesehatan dan jasa
manajemen kompensasi pengangguran; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang waktu karyawan dan pencatatan kehadiran;
Menyediakan untuk konsumen dan teknisi dengan informasi yang berhubungan dengan manajemen proyek komputer;
Merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan
instrumen tersebut; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; Otentikasi online tanda tangan elektronik;
Otentikasi, penerbitan dan validasi sertifikat digital; Pameran tata letak tempat; Papan buletin elektronik; Pemantauan dan
pelaporan dari tampilan atau papan nama secara elektronik menggunakan jaringan; Pemantauan jarak jauh atas fungsi dan
penggunaan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet, dan memberikan informasi atas hasilnya; Pemantauan keamanan dan
peringatan terhadap peretas di komputer; Pemantauan pabrik, kondisi dan perkembangan bangunan dan proyek konstruksi;
Pemantauan peralatan dan instrumen bedah jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemantauan peralatan dan instrumen
medis jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemantauan sistem Komputer untuk mendeteksi kegagalan; Pemantauan sistem
jaringan; Pemantauan sistem jaringan (untuk orang lain) yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; Pemantauan sistem jaringan untuk tujuan keamanan teknis dan komputer serta pemecahan masalah dengan
cara mendiagnosa masalah piranti keras dan piranti lunak komputer; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh
yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Pemantauan sistem komputer untuk tujuan keamanan; Pemantauan sistem telekomunikasi dengan akses
jarak jauh untuk mendeteksi kerusakan; Pembaruan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pembaruan perangkat lunak
ponsel; Pemberian informasi di bidang desain, alas kaki dan pakaian; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan
kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan; Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Pembuatan
halaman awal untuk Internet; Pembuatan perangkat lunak dalam industri pengemasan; Pemecahan masalah perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; Pemecahan permasalahan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan peralatan dan instrumen bedah; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan
pada sistem komputer untuk pengontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pemeliharaan perangkat lunak komputer
yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi
elektronik online; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer,
dan aplikasi komputer; Peminjaman perangkat lunak komputer; Peminjaman ruang penyimpanan di server; Pemograman
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;
Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman perangkat lunak
yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem
komputer; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemulihan data komputer dan
penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait; Pemulihan kesalahan sistem tampilan dengan akses jarak jauh; Penapisan
DNA untuk tujuan penelitian ilmiah; Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan interaktip; Penelitian berkaitan dengan
teknologi; Penelitian dan diagnosis tingkat kerusakan, durabilitas, dan ketahanan gempa pada bangunan dan struktur teknik
sipil; Penelitian dan pengembangan aparatus komunikasi nirkabel, pemrosesan data elektronik, produk elektronik konsumen
dan produk elektronik automobil; Penelitian dan pengembangan daya konverter /inverter/pengisi baterai untuk digunakan
dalam sistem energi baru yang terbarukan; Penelitian dan pengembangan madu utk orang lain; Penelitian dan pengembangan
peralatan dan instrumen medis dan bedah; Penelitian dan pengembangan perlengkapan dan fasilitas untuk pengujian dan
pengembangan produk telekomunikasi listrik dan elektronik; Penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan daya;
Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan produksi energi baru yang terbarukan; Penelitian dasar dan praktis di
bidang telekomunikasi; Penelitian di bidang bionomik; Penelitian di bidang energi; Penelitian di bidang keamanan siber;
Penelitian di bidang konservasi lingkungan; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; Penelitian di bidang
manajemen bisnis; Penelitian di bidang manajemen proyek; Penelitian di bidang manajemen strategis; Penelitian ilmiah,
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penciptaan, atau inovasi untuk produk industri; Penelitian kosmetik; Penelitian madu secara kimia , bakteriologi dan fisika ,;
Penelitian medis di bidang sekuensing, genotipe, penguj ian genetik dan genetika asam nukleat; Penelitian pelestarian
lingkungan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D; Penelitian teknis di bidang material yang digunakan pada proses
pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Penelitian teknis di bidang teknologi informasi; Penelitian tentang konstruksi
bangunan; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota; Penelitian terkait bahan kimia halus; Penelitian,
analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi; Penelitian,
analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penelitian,
analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer dan perangkat lunak komputer; Penelitian,
analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data elektronik dan
file data; Penelitian, penciptaan, atau inovasi atas zat aditif pada makanan; Pengawasan dan pengujian mutu madu;
Pengelolaan sistem pengoperasian pengkontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pengembangan dan desain
perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan dan pembuatan produk berbasis tanaman, yang disempurnakan
secara mikroba menggunakan proses fermentasi presisi untuk pakan dan bahan makanan untuk nutrisi dan kesehatan hewan
dan manusia, termasuk pakan budidaya, pakan ternak, pakan ternak domestik, dan aditif bahan makanan manusia;
Pengembangan dan produksi; Pengembangan dan produksi produk pelumas atau fluida mesin; Pengembangan komputer;
Pengembangan konsep–konsep energi yang terintegrasi; Pengembangan manajemen bisnis standar sukarela;
Pengembangan manajemen proyek standar sukarela; Pengembangan manajemen strategis standar sukarela; Pengembangan
pengoperasian sistem perangkat lunak untuk  pengontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pengembangan
peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis,
berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola
proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang lain, semua hal di atas dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,  penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Pengembangan peralatan dan system laboratorium  otomatis dan
perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, membagi dan melaporkan  informasi biologi,
genetika, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan pengelolaan  proyek, alur kerja laboratorium  dan
data sesuai urutan dan spesifikasi orang lain, semua hal tersebut  di atas di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam  nukleat; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk TV; Pengembangan perangkat lunak aplikasi
untuk pemesanan makanan; Pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi mobile, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Pengembangan perangkat lunak komputer
termasuk berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat
lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi,
nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak
komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal
hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pengembangan perangkat lunak untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; Pengembangan
perangkat lunak untuk permainan (game); Pengembangan perangkat lunak untuk telepon seluler yang meminta pengiriman
barang; Pengembangan perangkat uji penyesuaian termo-hidro yang diterapkan pada energi baru yang terbarukan;
Pengembangan program perangkat robotika; Pengembangan teknis dan perencanaan teknis tanaman industri, penyimpanan
data, pusat data dan bangunan; Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari
estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal
proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi hasil proyek; Pengkajian proyek ilmiah; Pengoperasian dan
pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan
air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan
[bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi,
dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Pengujian atau penelitian kelistrikan; Pengujian atau
penelitian pada mesin dan aparatus telekomunikasi; Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan bagian elektroniknya;
Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan instrumen; Pengujian atau penelitian pada sistem jaringan komunikasi;
Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-
korosi (anti-karat); Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan
bangunan dan struktur lainnya; Pengujian atau penelitian tentang pencegahan pencemaran; Pengujian atau penelitian tentang
teknik sipil; Pengujian ketahanan bahan; Pengujian peralatan elektronik dan perangkat lunak komputer mengenai basis data
dan data; Pengujian teknik; Pengujian teknis, yaitu, material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan
panas bumi; Pengujian, analisis dan evaluasi material; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis untuk menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian
kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang manajemen
proyek untuk menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang manajemen strategis untuk menentukan kesesuaian dengan
standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses bisnis dan layanan-layanan
untuk orang lain untuk tujuan sertifikasi; Pengujian, inspeksi atau penelitian di bidang pertanian, peternakan atau perikanan;
Pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan; Pengukuran dan pengujian teknis, yaitu,
evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, pengujian produk
teknis; Pengumpulan informasi dan analisis tentang status penggunaan robot bedah melalui jaringan komputer; Pengumpulan,
manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi teknis; Pengurutan DNA untuk tujuan penelitian medis; Penilaian Aset
tidak berwujud; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
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fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran
yang mengesahkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan
pembayaran langsung untuk pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti
lunak ntuk mengendalikan, mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang
dikontrol suara, yaitu, perangkat elektronik konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyedia
layanan aplikasi (asp) berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan
berbagi permainan video, konten, data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Penyedia penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan sehubungan dengan pencarian, penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan;
Penyedia program komputer perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Penyedia program komputer
perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Penyedia program komputer unit onboard yang
menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyedia pusat data elektronik dalam bidang akses
data elektronik biometrik, identifikasi biometrik, verifikasi dan autentikasi identitas; Penyediaan dan situs web jaringan online
interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang
menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia
lainnya; Penyediaan fasilitas untuk eksibisi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui
suatu situs web; Penyediaan informasi peta geografis; Penyediaan informasi peta geografis menggunakan perangkat
telekomunikasi mobile; Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat lunak keamanan dunia maya; Penyediaan
informasi tentang jasa desain mengenai warna, interior dan eksterior; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain
perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penyediaan informasi, nasehat dan konsultasi
sehubungan dengan offset karbon dan perlindungan lingkungan; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi desain interior
dan eksterior yang berkaitan dengan kesesuaian warna; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi tentang teknologi
pembuatan pewarna, lak dan cat; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian atau pengujian yang berkaitan
dengan kimia polimer; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan industri, pengujian,
pengembangan, analisis; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau
pengujian yang berkaitan dengan pewarna, lak dan cat; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian,
pengembangan, evaluasi atau pengujian yang berkaitan dengan resin sintetik; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Penyediaan jasa
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas,
riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-
sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan
kit pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online; Penyediaan kit pengembangan perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma, dan analisa data; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan
telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat
komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer
yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi,
pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data
komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan layanan desain untuk perusahaan teater; Penyediaan layanan informasi, konsultasi dan
pemberian nasihat yang berkaitan dengan teknologi energi yang terbarukan; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak
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satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan layanan
otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan
transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Penyediaan mesin penelusuran dan platform penelusuran untuk
memperoleh data dan konten melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan jaringan komputer global
serta perangkat komunikasi nirkabel; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan pemrograman komputer untuk
digunakan dalam transaksi mata uang virtual; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things
(IoT); Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh online untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai;
Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mempromosikan jasa pihak
lain; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Penyediaan penggunaan sementara
atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk pembelajaran
mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk penggalian data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk permintaan data dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang
tidak dapat diunduh di bidang akuntansi untuk pencetakan dokumen penggajian; Penyediaan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat didownload untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk
bidang bisnis percetakan; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk evaluasi
perkembangan bahasa, pelaporan dan pelatihan otomatis; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk pengenalan suara otomatis; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak browser internet
yang tidak dapat diunduh, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk
mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara
atas perangkat lunak komputer dan hosting fasilitas online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna
untuk mengakses dan mengunduh perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk pendidikan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online
melalui komputer, telepon selular dan perangkat elektronik lainnya; Penyediaan perangkat komputer yang tidak  d apat di
unduh untuk penggunaan  dengan  sekuensing genetika  populasi,  unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian
penyakit  genetika, penelitian kanker, agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semuanya dalam bidang genomik;
Penyediaan perangkat komputer yang tidak dapat di unduh untuk penggunaan  di bidang sekuensing,  genotip, pengujian
genetic dan genetika asam nukleat; Penyediaan perangkat komputer yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis sekuensing
data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;; Penyediaan
perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup
secara real-time; Penyediaan perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan
termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan, dan kontrol operasional komponen turbin uap; Penyediaan perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan
filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan
terhadap intrusi jaringan dan virus; Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh, yakni, platform
aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi
jaringan; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk layanan ruang obrolan online; Penyediaan perangkat lunak komputer
yang tidak  dapat diunduh untuk memproses, memvisualisasi, menyimpan,  membagi dan memanipulasi sekuensing  data
generasi berikutnya  (NGS) di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat di unduh untuk analisis sekuensing data di  bidang sekuensing, genotip, pengujian
genetik, dan genetika asam nukleat; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh  dan memungkinkan
pengguna  untuk menyimpan, mengakses,  mengelola, meng analisis, dan berbagi data di bidang genomik; Penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk menangkap, menyimpan,  mengakses,  menampilkan, berbagi, meringkaskan,  memindahkan tempat dan mengelola
berkas-berkas digital di bidang genomik; Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan
bahasa; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan,
memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal,
luas, dan global; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi,
pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk
komunikasi lainnya; Penyediaan perangkat lunak visi komputer yang tidak dapat diunduh online untuk memperoleh,
memproses, menganalisa dan memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Penyediaan perangkat lunak visi
yang tidak dapat diunduh online yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data,
menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Penyediaan perangkat
lunak yang dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang perbaikan, layanan instalasi dan pembelian dan penjualan
mobil baru dan bekas, motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat dan aksesoris dan suku cadang yang
terkait; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara
untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer penelusuran enjin yang
tidak dapat di download secara online; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat
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diunduh untuk digunakan dalam pengiriman, distribusi, dan transmisi musik digital dan konten audio, video, teks dan
multimedia terkait hiburan; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memasangkan, memperbarui,
dan menghubungkan headphone, earphone, earbud, speaker, komputer, televisi, dan telepon; Penyediaan piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat database informasi dan data yang dapat ditelusuri untuk basis data
jejaring sosial peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau
Internet tanpa melalui server); Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan pengguna
dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya di bidang musik, video, radio online, hiburan dan
acara budaya; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan dan memperbarui
headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk meninjau level baterai
untuk headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan 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; Penyediaan portal internet yang memudahkan pengguna untuk melihat dan mengunduh musik; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyediaan program komputer
kecerdasan buatan; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan
komputer pribadi; Penyediaan 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 situs web interaktif di bidang manajemen proyek bisnis dan profesi manajemen proyek; Penyediaan
suatu situs web yang menampilkan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu
jaringan komputer global; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Penyediaan video
online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen strategis; Penyediaan waktu akses ke database komputer; Penyediaan website yang menampilkan informasi
konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan  unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi
dan fungsi telekomunikasi sebagai instrumen pengukur lingkungan komunikasi; Penyewaan meteran untuk pencatatan
konsumsi energi; Penyewaan operator data yang direkam dengan program komputer; Penyewaan perangkat keras komputer
yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak hiburan;
Penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data, memasukan data dan mengelola data; 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; Penyewaan perangkat lunak
yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyewaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, dan periferal
komputer; Penyewaan ruang memori pada server untuk hosting; Penyewaan ruang memori server di internet; Penyewaan
ruang memori server di situs web; Penyewaan server Internet; Penyewaan sistem komputer; Penyiapan manual untuk
pengoperasian komputer dan penggunaan program komputer; Penyimpanan data online; Peralatan untuk mengelola
penyimpanan daya; Perancangan  dan pengembangan basis data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika  asam nukleat; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perancangan dan
pengimplementasian jaringan halaman web untuk pihak lain; Perancangan unit onboard yang menggabungkan peralatan
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari
perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan
unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Perangkat  lunak sebagai  sebuah
layanan (Saas)  dan Platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk penggunaan  di bidang sekuensing, genotip,  pengujian
genetik,  dan genetika  asam nukleat; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memelihara, mengelola, memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang
periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak untuk koneksi berbasis cloud antara workstation sumber tunggal dan
perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop, dan laptop; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang
menampilkan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola koneksi antara workstation sumber tunggal dan perangkat
endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS);
Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness),
kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan
terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Perangkat
lunak sebagai  sebuah layanan (SaaS) dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS) yang menampilkan  perangkat lunak
untuk digunakan  dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan  data, analisis data, dan pembuatan
laporan, semua di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai
sebuah layanan (SaaS) dan Platform'sebagai  sebuah layanan (PaaS) yang menampilkan  perangkat lunak untuk digunakan
dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan  data, analisis data, dan pembuatan  laporan, semua di
bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan
(Saas)  dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS) untuk memproses, memvisualisasi,  menyimpan,  membagi dan
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memanipulasi sekuensing  data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotip,  pengujian genetik,  dan genetika
asam nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas)  dan Platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk analisis
sekuensing  data di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asarn nukleat; Perangkat lunak sebagai
sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS) untuk penggunaan  sekuensing genetika  populasi,  unit
perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian penyakit genetika, penelitian kanker genetika, agrigenomik,  dan penelitian
klinis dan translasi, semua  di bidang genomic; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah
layanan  (PaaS)  untuk mengumpulkan,  menyimpan) menganalisis, membagi dan melaporkan  informasi biologi, genetika,
klinis, medis, dan diagnostik serta untuk proyek pelacakan dan pengelolaan  sampel, alur kerja dan data laboratorium, semua
hal tersebut di atas untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan Platforrn  sebagai  sebuah layanan (PaaS) untuk menganalisis
sekuensing data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik dan genetika asam nukleat;
Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk menangkap,
menyimpan,  mengakses, menampilkan, membagi, mengkompresi,  mernindahkan, dan mengelola  berkas-berkas  digital di
bidang genomik; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka
keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka
web; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi
pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang
manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan (Saas) dan Platform sebagai layanan (PaaS) untuk memproses,
memvisualisasikan, menyimpan, berbagi, dan memanipulasi data pengurutan generasi berikutnya (NGS) di bidang pengurutan
asam nukleat, genotipe, pengujian genetik, dan genetika; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Perangkat lunak sebagai
layanan berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak, menelusuri, menyimpan, dan
menggunakan bersama-sama informasi mengenai berbagai topik minat umum, termasuk kecantikan, kosmetik dan produk
perawatan kulit; Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan komputer dan
permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak
untuk mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak
untuk mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan dan platform sebagai
sebuah layanan yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan,
memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas.; Perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk digunakan pada layanan pengoperasian toko ritel dan
pemesanan untuk berbagai macam barang konsumen, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk
mengakses, memonitor, melacak, mencari, menyimpan dan berbagi informasi tentang topik yang menjadi minat umum, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online,
audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan,
mengontrol, dan mengelola perangkat elektronik konsumen dengan jaringan, perangkat iklim rumah dan produk penerangan
melalui jaringan nirkabel, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk
pengembangan aplikasi perangkat lunak, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain
untuk digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan
perangkat elektronik internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengontrol perangkat informasi suara yang dikendalikan berdiri sendiri dan asisten pribadi, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (Saas) berupa
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu
perangkat lunak untuk merekam waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menampilkan data
dan skor dalam permainan, perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage permainan video, perangkat
lunak untuk mengambil screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk permainan
komputer dan peningkat permainan video; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan
distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa;
Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau,
mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan
mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; Perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan,
dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang berisi fungsi pencarian dan pengambilan untuk dokumen publik yang memberikan informasi untuk digunakan
sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda; Perawatan perangkat lunak komputer; Perekaman data yang berkaitan
dengan konsumsi energi pada bangunan; Perencaaan proyek dan penyusunan konstruksi dalam industri pengemasan;
Persiapan laporan teknis, yaitu, penyusunan rencana teknis dan gambar teknik untuk orang lain; Piranti keras komputer dan
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengurangi kebisingan; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS)
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menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta
mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan
menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; Platform hosting di Internet
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Platform hosting
di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Platform
sebagai Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk
digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks dan gambar; Platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu
olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat jaringan di
internet of things (IOT); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola,
memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop,
server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol Internet
of Things (IoT) perangkat elektronik; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform peranti lunak komputer
untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan otomasi rumah dan lingkungan.; Platform sebagai suatu layanan
(PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak
data, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan
berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; Platform sebagai suatu layanan (paas) berupa platform perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan
komersil; Produksi atau pemeliharaan halaman web untuk pihak lain; Riset dan pengembangan di bidang perlindungan
lingkungan dan ekologi; Riset dan pengembangan jasa dan produk lingkungan; Riset, Penciptaan, atau Inovasi pada makanan
dan minuman; Saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan
telekomunikasi; Saran teknologi yang berkaitan dengan program komputer; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna
Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Sekuensing asam nukleat dan layanan analisis untuk keperluan  penelitian
dan ilmiah; Sekuensing genome dan Iayanan analisis untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Situs web; Software as a Service
(SaaS) services featuring compiler programs, debugger programs, and utility programs for creating mobile software
applications; Software as a Service (SaaS) services for use in designing, developing and testing mobile software applications;
Studi ilmiah dan penelitian di bidang kesehatan publik; Studi kelayakan desain; Studi proyek teknis, yaitu jasa teknik yang
berupa perencanaan proyek teknis dan desain material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas
bumi; Survei atau penelitian geologi; Survei bangunan dan struktur teknik sipil; Teknik energi; Troubleshooting masalah
komputer, software aplikasi, sistem jaringan komputer, software komputer [dukungan teknis]; Verifikasi identitas pengguna
biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem pembayaran; Verifikasi
pengoperasian program komputer; administrasi hak pengguna dalam jaringan komputer; administrasi server; administrasi
server jarak jauh; administrasi server surat; administrasi sistem komputer untuk pihak lain; aktifitas keinsinyuran dan konsultasi
ilmiah dan teknis; analisa industri dan layanan penelitian, yaitu penelitian dan pengembangan produk baru, penelitian kimia,
penelitian teknis dan mekanik; analisa sistem komputer; analisa, pengujian dan diagnosa pelumas yang telah digunakan;
analisa-analisa genetika dan jasa-jasa pelaporan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; analisis air; analisis ancaman
keamanan komputer untuk melindungi data; analisis bakteriologis; analisis biokimia; analisis biologis; analisis dan desain
sistem komputer; analisis dan evaluasi desain produk; analisis dan evaluasi pengembangan produk; analisis dan evaluasi
produk dan layanan sehubungan dengan kemungkinan aplikasi di masa depan; analisis data teknis; analisis desain produk;
analisis di bidang biologi molekuler; analisis di bidang eksplorasi minyak; analisis emisi gas rumah kaca; analisis ilmiah
berbantuan komputer; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi program tindakan dalam
bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya, dan
meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca
lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya platform sebagai
layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan
dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis industri; analisis industri
berbantuan komputer; analisis industri dan layanan penelitian; analisis industri dan layanan penelitian di bidang kimia; analisis
industri dan layanan penelitian industri; analisis industri dan layanan penelitian yang berkaitan dengan ban mobil; analisis
kimia; analisis kualitas air; analisis kualitas air aliran; analisis laboratorium di bidang bakteriologi; analisis laboratorium di
bidang kimia; analisis laboratorium di bidang kosmetik; analisis ladang minyak; analisis mode aksi kombinasi kimia pada
hewan; analisis pengembangan produk; analisis perendaman minyak; analisis reservoir minyak; analisis simpanan minyak;
analisis sinyal telekomunikasi; analisis sistem komputer; analisis struktur struktur; analisis struktural bangunan; analisis
struktural bekisting beton; analisis struktural dan fungsional genom; analisis struktural perancah; analisis tulisan tangan
[grafologi]; analisis untuk eksploitasi ladang minyak; analisis untuk penelitian minyak; animasi dan desain efek khusus untuk
orang lain; aplikasi perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload dan dapat diprogram untuk perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan
kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses
melalui situs web; application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; application
service provider featuring application programming interface (API) software for the design, development, and testing of mobile
software applications; application service provider featuring software for the design, development, and testing of mobile
software applications; application service provider, namely, hosting computer software applications of others; audit energi;
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backup data jarak jauh; bantuan teknologi informasi kepada pihak lainnya secara berlangganan; cadangan data di luar situs;
cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; computer programming; data autentikasi melalui blockchain; data
otomatisasi dan pengumpulan data  menggunakan perangkat lunak berpemilik (proprietary software) untuk mengevaluasi;
data sertifikasi melalui blockchain; decoding data; dekripsi data; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk industri besi dan baja; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer
yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran
(retailers) dan para distributor; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang
untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
produsen; desain Pencahayaan; desain aksesoris mode; desain aksesoris pakaian; desain alas kaki; desain alat; desain alat
dan peralatan diagnostik; desain alat dan perangkat telekomunikasi; desain alat diagnostik; desain alat pengolah data; desain
animasi; desain aparatus dan instrumen mekanis, elektromekanis, dan optoelektronik; desain arsitektur; desain arsitektur di
bidang kondominium mewah; desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; desain bahan pembungkus dan
pembungkus; desain basis data komputer; desain busana; desain cetakan dengan bantuan komputer; desain dan analisis
sistem komputer; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk
pembuatan situs web; desain dan hosting portal web; desain dan implementasi halaman web untuk orang lain; desain dan
implementasi situs web untuk orang lain; desain dan konstruksi homepage dan situs web; desain dan pembaruan homepage
dan halaman web; desain dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain dan pembuatan homepage dan halaman
Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan situs web; desain dan
pembuatan situs web; desain dan pemeliharaan homepage internet; desain dan pemeliharaan situs komputer untuk pihak
ketiga; desain dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan
alat diagnostik; desain dan pengembangan alat diagnostik medis; desain dan pengembangan alat pengolah data; desain dan
pengembangan arsitektur perangkat keras komputer; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak komputer; desain
dan pengembangan basis data; desain dan pengembangan database elektronik; desain dan pengembangan database
komputer; desain dan pengembangan endoprostheses; desain dan pengembangan firmware komputer; desain dan
pengembangan halaman web; desain dan pengembangan homepage dan situs web; desain dan pengembangan jaringan
distribusi energi; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan pengembangan jaringan komputer nirkabel;
desain dan pengembangan jaringan komputer, jaringan area lokal, dan perangkat untuk konektivitas jaringan; desain dan
pengembangan jaringan nirkabel; desain dan pengembangan jaringan telekomunikasi; desain dan pengembangan kamus
elektronik; desain dan pengembangan kamus terjemahan bahasa elektronik dan basis data; desain dan pengembangan kartu
ucapan elektronik [e-card]; desain dan pengembangan komputer; desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan komputer dan program komputer; desain dan pengembangan mesin pencari; desain
dan pengembangan metode pengujian dan analisis; desain dan pengembangan pembawa suara dan gambar digital; desain
dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan
transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain dan pengembangan
perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang
kedokteran; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video game); desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya
(virtual reality); desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer
untuk industri manufaktur; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database; desain dan
pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; desain dan pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan analog; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk operator audio dan video; desain dan pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak
dan perangkat keras untuk pemrosesan sinyal digital; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk
penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer; desain dan pengembangan
perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak driver; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan teknologi medis;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk komputasi awan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
manajemen basis data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen rantai pasokan; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah
kata; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,; desain dan pengembangan perangkat lunak manajemen energi;
desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan
perangkat lunak pendidikan; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan pengembangan
perangkat lunak pengolah gambar; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan
perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan
perangkat lunak sistem operasi; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk kontrol, regulasi dan pemantauan sistem energi surya; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola
data; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan cepat; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
panduan program televisi elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan
pengembangan perangkat lunak video game; desain dan pengembangan periferal komputer; desain dan pengembangan
piranti lunak dan piranti keras komputer; desain dan pengembangan produk; desain dan pengembangan produk baru; desain
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dan pengembangan produk industri; desain dan pengembangan produk konsumen; desain dan pengembangan produk listrik
atau elektronik; desain dan pengembangan produk multimedia; desain dan pengembangan produk-produk teknik; desain dan
pengembangan program basis data komputer; desain dan pengembangan program keamanan Internet; desain dan
pengembangan program komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan
protesa; desain dan pengembangan sistem entri data; desain dan pengembangan sistem fotovoltaik; desain dan
pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem komputer; desain dan pengembangan
sistem navigasi; desain dan pengembangan sistem navigasi dan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan sistem output data; desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; desain dan pengembangan sistem
penyimpanan data; desain dan pengembangan sistem tampilan data; desain dan pengembangan sistem telekomunikasi;
desain dan pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan penyimpanan; desain dan
pengembangan sistem untuk pembangkit energi regeneratif; desain dan pengembangan teknologi baru untuk orang lain;
desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; desain dan pengembangan teknologi medis; desain dan
pengujian produk baru; desain dan pengujian untuk pengembangan produk baru; desain dan penulisan perangkat lunak
komputer; desain dan penyewaan perangkat lunak; desain dan perencanaan sistem kelistrikan; desain dan perkembangan
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; desain database komputer; desain dekorasi interior;
desain dekorasi interior untuk toko; desain dengan bantuan komputer; desain dengan bantuan komputer untuk operasi
manufaktur; desain efek khusus; desain efek-efek realitas tertambah (augmented reality) dan realitas virtual/maya (virtual
reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audio-visual; desain eksterior bangunan; desain
firmware komputer; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan
promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari
masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain grafis video dengan bantuan komputer;
desain halaman internet; desain halaman web; desain homepage; desain homepage dan halaman Internet; desain homepage
dan halaman web; desain homepage dan situs web; desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain
ilustrasi grafis; desain industri; desain industri berbantuan komputer; desain industri dan seni grafis; desain interior; desain
interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk kantor; desain interior
untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain jam tangan; desain jaringan komputer; desain jaringan komputer untuk orang
lain; desain kartu bisnis; desain karya seni; desain kemasan; desain khusus dan rekayasa sistem teleponi, sistem televisi
kabel dan serat optik; desain komponen mekanis; desain komponen mekanis dan mikromekanis; desain komponen optik;
desain komponen optik dan mikrooptik; desain komputer; desain mainan; desain materi publisitas; desain merek; desain
mesin, peralatan, dan instrumen; desain otomotif; desain pakaian; desain pakaian, alas kaki dan tutup kepala; desain
pencahayaan lanskap; desain pencahayaan teater; desain peralatan dan mesin untuk keperluan pengisian; desain peralatan
telekomunikasi; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer
dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; desain
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; desain perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat keras komputer; desain perangkat keras komputer yang
disesuaikan; desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal komputer; desain perangkat lunak aplikasi,
membuat perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak basis data komputer;
desain perangkat lunak driver; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
terminal swalayan; desain perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak komputer untuk
pengolah kata; desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak komputer, firmware komputer,
perangkat keras komputer, dan sistem komputer; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data dan data besar; desain perangkat lunak pemrosesan gambar; desain perangkat lunak pengolah gambar; desain
perangkat lunak permainan komputer; desain perangkat lunak sistem operasi; desain perangkat lunak smartphone; desain
perangkat lunak untuk digunakan dengan mesin cetak; desain perangkat lunak video game; desain perhiasan; desain
peripheral komputer; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera
digital; desain pesawat; desain portal web; desain produk; desain produk baru; desain produk industri; desain produk
konsumen; desain produk teknik; desain program komputer; desain program komputer dan perangkat lunak yang berkaitan
dengan pesawat terbang; desain program untuk pemrosesan data; desain protesa; desain seni grafis; desain seni industri;
desain seni komersial; desain sepeda; desain set film; desain set teater; desain set untuk program televisi; desain sirkuit
terpadu; desain sistem komputer; desain sistem komputer, pemrograman sistem komputer dan konsultasi sistem komputer;
desain sistem pemrosesan data; desain sistem pencahayaan; desain sistem penyimpanan data; desain situs komputer; desain
situs web; desain situs web untuk tujuan periklanan; desain survei geologi; desain survei ladang minyak; desain survei tanah;
desain teknik; desain teknik berbantuan komputer; desain teknis; desain teknis dan perencanaan instalasi pemanas; desain
teknis dan perencanaan instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara; desain teknis dan perencanaan jaringan
telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan pabrik pemurnian air; desain teknis dan perencanaan pembangkit listrik;
desain teknis dan perencanaan peralatan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan pipa untuk gas, air dan air limbah;
desain teknis dan perencanaan sistem pembuangan limbah; desain telepon; desain telepon seluler; desain topi; desain tutup
kepala; desain visual; desain web; desain, gambar dan tulisan yang ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di
internet; desain, instalasi, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, instalasi, pemeliharaan dan
pembaharuan perangkat lunak komputer  untuk mengolah data; desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang
mata uang virtual, aset digital dan blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, pembaruan, dan penyewaan
perangkat lunak komputer; desain, pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik; desain, pembuatan atau
pemeliharaan program komputer elektronik untuk karaoke dengan fungsi penilaian; desain, pembuatan, dan pemrograman
halaman web; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; desain, pembuatan, hosting,
dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer,
perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer;
desain, pemeliharaan, penyewaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemrograman dan konsultasi sistem
komputer; desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, penelitian dan pengembangan
program komputer dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi elektronik; desain, penelitian dan pengembangan program
komputer dan perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata,
nadi, suara, tampilan wajah dan badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi
orang; desain, pengembangan dan implementasi perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis blockchain;
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desain, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak telekomunikasi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat
lunak untuk dan berdasarkan teknologi buku besar terdistribusi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk
pengelolaan yang dihosting dengan aman, penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial dan informasi identitas yang
berkaitan dengan orang, akun, dan perangkat untuk tujuan keamanan; desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi
pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; desain, pengembangan, dan
implementasi perangkat lunak; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk blockchain; desain,
pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk layanan verifikasi pihak ketiga untuk transaksi mata uang digital,
termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi yang melibatkan mata uang bitcoin; desain, pengembangan, dan implementasi
perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; desain, pengembangan, dan implementasi solusi
perangkat lunak untuk keamanan mata uang digital; 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 keras dan perangkat lunak komputer; desain,
pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer
untuk kontrol proses; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan
data; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata; desain,
pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata, pemrosesan data, dan
kontrol proses; desain, pengujian, teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi
telekomunikasi, sistem telepon, jaringan, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan
keamanan jaringan; desain, peningkatan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain, penyebaran, dan pengelolaan
jaringan komputer nirkabel untuk orang lain; desain, selain untuk tujuan iklan; design dan perkembangan perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software) computer; diagnosis masalah perangkat keras komputer melalui penggunaan
perangkat lunak; diagnosis masalah perangkat lunak komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian]; digitalisasi gambar;
digitalisasi suara dan gambar; disain furnitur; disain perangkat keras; disain rumah; duplikasi perangkat lunak game komputer;
eksplorasi arkeologis; eksplorasi bawah laut; eksplorasi dan penelitian arkeologis; eksplorasi gas; eksplorasi geofisika untuk
industri gas; eksplorasi geofisika untuk industri minyak; eksplorasi geofisika untuk industri minyak, gas, dan pertambangan;
eksplorasi geofisika untuk industri pertambangan; eksplorasi geologis; eksplorasi ladang minyak; eksplorasi mineral;
eksplorasi minyak bumi; eksplorasi minyak dan gas; ekstraksi dan pengambilan informasi serta penggalian data melalui
jaringan komputer global; enkripsi data dan layanan decoding; enkripsi, dekripsi, dan autentikasi informasi, pesan, dan data;
enyediakan situs web yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan teknologi buku
besar terdistribusi, serta undang-undang tata kelola data; estimasi dan penelitian geologi; evaluasi analisis kimia; evaluasi dan
pengujian real estat untuk keberadaan bahan berbahaya; evaluasi desain produk; evaluasi hasil dari tes kontrol kualitas yang
dilakukan pada barang dan jasa; evaluasi kualitas bulu [bulu]; evaluasi kualitas kayu tegakan; evaluasi kualitas produk;
evaluasi kualitas produk tekstil dan serat; evaluasi kualitas serat alpaka; evaluasi kualitas wol; evaluasi pengembangan
produk; evaluasi produk farmasi; evaluasi sintesis kimia; fotogrametri; gambar teknik; gradasi kayu; helpdesk dan jasa-jasa
dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan keamanan rumah dan sistem
otomasi.; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting
aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain; hosting
cloud untuk database elektronik; 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 berbagi konten on-line; 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 [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas
tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting konten
pendidikan multimedia; hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat
database informasi dan data yang dapat dicari; hosting perangkat lunak dan database untuk digunakan dalam industri
otomotif; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) dalam kaitannya dengan industri otomotif; hosting perangkat lunak untuk digunakan
dalam manajemen perpustakaan; hosting platform di Internet; hosting platform e-commerce di Internet; hosting platform
interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan,
komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting portal web;
hosting ruang memori di Internet; hosting ruang memori di Internet untuk menyimpan foto digital; hosting ruang memori
elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan);
hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; hosting ruang memori untuk situs web;
hosting server; hosting situs internet untuk orang lain; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web; hosting situs web
di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting situs web orang lain;
hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; hosting situs web untuk orang lain yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik;
hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; hosting situs web yang berhubungan dengan
pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi;
hosting weblog [blog]; implementasi program komputer di jaringan; informasi meteorologi; informasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
teknologi informasi; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mengelola,
mengoperasikan, memantau, memecahkan masalah, dan mengkonfigurasi jaringan komputer cloud, mengelola penyimpanan
jaringan, dan untuk menyebarkan dan menginstal aplikasi perangkat lunak melalui jaringan; infrastruktur sebagai layanan
(IaaS) untuk digunakan dengan perangkat dan jaringan Internet of Things (IoT); infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; inspeksi
barang untuk kontrol kualitas; inspeksi dan pengujian minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan
silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; inspeksi kendaraan bermotor untuk kelaikan jalan; inspeksi
ladang minyak; inspeksi rumah dan survei untuk memverifikasi kondisi properti; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak
basis data; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer
komunikasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi
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perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer;
instalasi program komputer; instalasi, modifikasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer, termasuk melalui
jaringan komputer global; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak basis data; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan perangkat
lunak komputer; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; integrasi sistem dan jaringan komputer;
integrasi sistem dan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa
analisa komputer; jasa analisis dan pengujian di bidang eksploitasi minyak; jasa analisis dan pengujian di bidang eksplorasi
minyak; jasa analisis dan pengujian untuk industri minyak; jasa analisis dan pengujian yang berkaitan dengan peralatan teknik
listrik; jasa analisis industri dan penelitian; jasa analisis teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan tenaga orang
lain; jasa analisis untuk eksplorasi ladang minyak; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk
desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur
untuk desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel;
jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur yang berkaitan
dengan pengembangan lahan; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik
dan gas alam; jasa desain; jasa desain arsitektur di bidang lalu lintas dan transportasi; jasa desain baju; jasa desain dan
desain peta; jasa desain dan gambar teknik berbantuan komputer; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi
yang berkaitan dengannya; jasa desain dan perencanaan yang berkaitan dengan peralatan telekomunikasi; jasa desain di
bidang pembuatan kapal angkatan laut; jasa desain grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa
desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain grafis untuk membuat tur virtual real estate
untuk dijual; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan
perbaikan gedung yang sedang dibangun; jasa desain lapangan golf; jasa desain merek; jasa desain multimedia; jasa desain
ritel; jasa desain teknik industri; jasa desain teknik sipil yang berkaitan dengan irigasi air; jasa desain teknis yang berkaitan
dengan instalasi pasokan air; jasa desain teknis yang berkaitan dengan instalasi pemanas; jasa desain teknis yang berkaitan
dengan pembangkit listrik; jasa desain teknis yang berkaitan dengan peralatan dan instalasi pendingin; jasa desain teknis
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi dan instalasi; jasa desain untuk pengemasan; jasa desain yang berkaitan dengan
barang cetakan; jasa desain yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa desain, pengembangan dan arsitektur; jasa desain, riset,
pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa device-as-aservice (DaaS), seperti menyediakan komputer,
perangkat keras computer, perangkat lunak komputer, mesin cetak/printer, bahan untuk pencetakan, perangkat tambahan
yang dihubungkan ke komputer; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan
masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah sehubungan dengan
masalah perangkat lunak untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian,
virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan
masalah yang bersifat mendiagnosis masalah perangkat keras pada komputer untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan,
pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon;
jasa eksplorasi dan penelusuran (pencarian) minyak dan gas; jasa eksplorasi di bidang industri gas; jasa eksplorasi di bidang
industri minyak; jasa eksplorasi di bidang industri minyak, gas dan pertambangan; jasa eksplorasi di bidang industri
pertambangan; jasa eksplorasi pertambangan; jasa evaluasi dan pengujian; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web
interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa ilmiah dan
teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian industri; jasa ilmu pengetahuan dan
teknologi, yaitu, penelitian, desain dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam
operasi pertambangan; jasa informasi online, yaitu, menyediakan database komputer yang memuat indeks untuk karya yang
memiliki hak cipta; 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
inspeksi bangunan dan struktural [teknik, penilaian kualitas, dan layanan survei]; jasa inspeksi struktural bawah laut; jasa
inspeksi untuk kendaraan baru dan bekas untuk orang yang membeli atau menjual kendaraan mereka; jasa juru gambar
dalam sifat gambar teknis; jasa kartografi dan pemetaan; jasa keamanan komputer (perancangan dan pengembangan
keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputer, pemrograman dan pemasangan perangkat lunak, jasa
perbaikan dan pemeliharaan, percobaan dan penilaian risiko terhadap jaringan komputer); jasa kloning biologis; jasa
komputasi awan; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu manajemen peranti lunak komputer dari jarak jauh
dan dekat; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran
kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan membentuk komunitas virtual di bidang
teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-
line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),  yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency
(mata uang virtual),  token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa
komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu,
menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang
menampilkan indeks informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan komputer; jasa komputer, yaitu, penyediaan
antarmuka perangkat lunak yang tersedia melalui suatu jaringan untuk membentuk layanan informasi secara daring (online)
terpersonalisasi; jasa konsultasi dalam bidang perangkat keras komputer; jasa konsultasi dalam bidang perangkat lunak
komputer; jasa konsultasi dalam bidang solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi
pertambangan; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa konsultasi dan nasihat yang berhubungan dengan
lubrikasi dan pemeliharaan mesin (machinery) dan mesin (engines); jasa konsultasi dan penelitian di bidang teknologi
informasi; jasa konsultasi desain pusat perbelanjaan; jasa konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan
penggunaan perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak; jasa konsultasi di bidang pengembangan teknologi; jasa
konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.; jasa konsultasi di bidang rekayasa genetika; jasa konsultasi di
bidang sains, teknik dan teknologi informasi; jasa konsultasi di bidang teknologi DNA rekombinan; jasa konsultasi di bidang
toksikologi genetik; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa konsultasi mengenai pengembangan dan riset kecerdasan
buatan; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi teknis yang
berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi teknis yang berkaitan dengan sistem informasi; jasa konsultasi untuk
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mengembangkan sistem komputer, database, dan aplikasi; jasa konsultasi untuk pengujian, penelitian dan pengembangan
teknologi lingkungan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penelitian di bidang perlindungan lingkungan; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan teknologi penyerapan karbon pertanian dan gas rumah kaca lainnya; jasa kontrol kualitas; jasa
kriptografi; jasa laboratorium; jasa laboratorium kimia dan biologi; jasa laboratorium penelitian biologi; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan
melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email
dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk
mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang
menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; jasa layanan komputer, yaitu,
menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat
dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; jasa layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; jasa layanan program
permainan komputer yang dapat diunduh; jasa manajemen komputer, yaitu, pemantauan, pelaporan, dan manajemen lalu
lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya
lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa menggambar rancangan bangunan; jasa
menggambar teknik sipil; jasa mengkodekan dokumen identitas; jasa on-line yaitu penyediaan informasi teknis melalui
jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, telepon dan teknologi
jaringan; jasa pemantauan lingkungan; jasa pembuatan konten digital pembuatan animasi digital untuk film, video dan program
komputer; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa pemeliharaan,
perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data,
manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; jasa pendukung teknis, yaitu, administrasi teknis
atas server untuk pihak lain dan mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk mendiagnosa masalah server; jasa
pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk mendiagnosa masalah perangkat keras komputer
semua berhubungan dengan perangkat keras untuk mengakses dan transmisi data dan konten di antara konsumen perangkat
dan displai elektronik; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa
pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer dalam bidang komputasi awan; jasa
pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; jasa penelitian dan desain; jasa penelitian dan
desain teknik di bidang teknologi pengeboran; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; jasa penelitian dan pengembangan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang antibodi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang bakteriologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang biokimia; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang bioteknologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang fisika; jasa penelitian dan pengembangan
di bidang imunologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang kimia; jasa penelitian dan pengembangan di bidang
kosmetik; jasa penelitian dan pengembangan di bidang makanan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang
mikroorganisme dan sel; jasa penelitian dan pengembangan di bidang persiapan diagnostik; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang persiapan medis; jasa penelitian dan pengembangan di bidang sediaan farmasi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang sitologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang suplemen gizi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang teknik; jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknologi antibodi; jasa penelitian dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa
penelitian dan pengembangan untuk industri farmasi; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain; jasa penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan ban mobil; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan obat-obatan;
jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengukuran dan pengaturan teknologi; jasa penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan perangkat keras dan lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan perangkat keras komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pupuk; jasa penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan sel surya dan pembangkit listrik; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan vaksin dan
obat-obatan; jasa penelitian di bidang sains dan teknologi; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
jasa penelitian teknik kimia; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan program komputer; jasa
penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komunikasi; jasa penelitian, desain dan pengembangan
yang berkaitan dengan sistem pemrosesan data; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan solusi
aplikasi perangkat lunak; jasa penelitian, desain, dan pengembangan yang berkaitan dengan komputer; jasa penelitian,
desain, dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komputer; jasa penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi
di bidang teknik; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa penelitian, pengujian dan analisis industri; jasa penelitian, teknik,
dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energi; jasa pengembangan
dan pengujian di bidang teknik; jasa pengembangan industri; jasa pengujian dan inspeksi lingkungan; jasa pengujian dan
penelitian di bidang listrik; jasa pengujian dan penelitian di bidang pencegahan polusi; jasa pengujian kontrol kualitas untuk
mesin industri; jasa pengujian kontrol kualitas untuk mesin pertanian; jasa pengujian kontrol kualitas untuk peralatan
hortikultura; jasa pengujian kontrol kualitas untuk peralatan kehutanan; jasa pengujian lingkungan untuk mendeteksi
kontaminan dalam air; jasa pengujian perangkat keras dan lunak komputer; jasa pengujian teknis untuk mesin, peralatan, dan
instrumen; jasa pengujian untuk sertifikasi kualitas atau standar; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya
dengan pertanian, peternakan, industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan
mesin, peralatan dan instrumen; jasa pengukuran dan pengujian teknis; jasa penyebaran dan pendukung operasional, yaitu,
jasa desain, instalasi dan konfigurasi, jasa pendukung teknis, jasa demonstrasi dan pelatihan atas solusi teknis untuk
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meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan,
mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem
pencatatan  transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada
platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan,
mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol
(VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online;
jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin
pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia layanan mesin
pencari; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi,
proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan
melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan
alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; jasa penyediaan komputasi berbasis awan dalam bidang pembelajaran mesin, kecerdasan buatan,
pembelajaran algoritma, dan analisa data; jasa penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi
terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat
diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi
media terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun,
mengembangkan, mengeksekusi, dan menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam
bentuk platform perdagangan untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh
secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan platform digital secara
daring untuk iklan dan penjualan; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisas; jasa penyediaan
protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan
horizontal dari aplikasi yang didesentralisasi; jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan informasi piranti keras
atau piranti lunak komputer secara online; jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan
mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa penyimpanan awan, yaitu, menyediakan penyimpanan data
elektronik yang dapat diakses melalui internet dari media elektronik, yaitu, konten audio dan video; jasa perancangan dan
persiapan database untuk orang lain untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi biologis;
jasa perancangan, pengembangan, pemutakhiran dan pemeliharaan untuk data drive disk keras, drive dalam keadaan solid
dan alat penyimpanan komputer; jasa perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memuat perangkat lunak untuk
mengendalikan peralatan komunikasi audio dan video, peralatan konferensi, peralatan kolaborasi, dan untuk mengendalikan
komunikasi atau aplikasi perangkat lunak operasional lainnya yang terkait dengan peralatan tersebut; jasa perangkat lunak
sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program
komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai
suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan,
pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa
perawatan perangkat lunak; jasa perencanaan dan tata letak bangunan komersial; jasa perencanaan dan tata letak bangunan
pabrik; jasa perencanaan dan tata letak desain untuk lingkungan kamar bersih; jasa perencanaan dan tata letak fasilitas
produksi; jasa perencanaan dan tata letak komunitas perumahan; jasa perencanaan teknik; jasa platform sebagai suatu
layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian
perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa rekayasa; jasa rekayasa genetika
yang berkaitan dengan pabrik; jasa rekayasa lapangan untuk industri pertambangan; jasa rekayasa perangkat lunak untuk
program pemrosesan data; jasa sertifikasi jaringan; jasa sertifikasi produk; jasa sertifikasi produk [kendali mutu]; jasa sertifikasi
produk makanan dan minuman; jasa sertifikasi produk makanan dan minuman [kontrol kualitas]; jasa sertifikasi sistem
manajemen; jasa survei dan rekayasa; jasa survei hak atas tanah; jasa survei, eksplorasi, inspeksi dan penelitian di bidang
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geologis dan oseanografi; jasa teknik di bidang motif tenaga; jasa teknik di bidang teknologi bangunan; jasa teknik di bidang
teknologi energi; jasa teknik di bidang teknologi komunikasi; jasa teknik di bidang teknologi lingkungan; jasa teknik konstruksi
[desain konstruksi]; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; jasa teknik konstruksi [studi proyek teknis di bidang
konstruksi]; jasa teknik lingkungan; jasa teknik mesin dan teknik listrik; jasa teknik untuk industri gas; jasa teknik yang
berkaitan dengan sistem pasokan energi; jasa teknik yang berkaitan dengan transportasi gas dan sistem pasokan; jasa- jasa
komputer, yaitu menyediakan mesin pencari (search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak
lain di Internet; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan
perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan
penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu
pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat
ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam lainnya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk
dan pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang
terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-
jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras
dan perangkat lunak komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen,
yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas,
pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar
ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang
perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung
ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan
membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang
terhubung ke jaringan; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan konstruksi;
jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan
teknologikal dan penelitian yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut; jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan komunitas
online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada diskusi-diskusi,  mendapatkan feedback dari teman
sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada jaringan sosial; jasa-jasa konsultasi di bidang
implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat,
peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial
intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan
pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen,
dan penelitian pasar; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan
dan pemasaran; jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran, ialah jasa-jasa ilmu pengetahuan, pengujian dan penapisan
(screening) ialah pengujian plasma darah manusia untuk keamanan dan kwalitas; jasa-jasa laboratorium ilmu pengetahuan
mengenai plasma darah manusia; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer
dan penerapan database untuk pihak lain; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasa-
jasa pemrograman komputer; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-
perangkat lunak komputer  dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; jasa-jasa penelitian
(survey) gas; jasa-jasa penelitian dan pengembangan termasuk ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, pharmasi dan jasa-jasa
penelitian dan pengembangan hasil-hasil darah; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; jasa-jasa pengelolaan proyek-
proyek penelitian ilmu pengetahuan; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk
pemantauan, administrasi dan manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; jasa-jasa penyebaran informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut
diatas melalui jaringan komputer global; jasa-jasa penyediaan jasa-jasa penelitian dan fasilitas-fasilitas penyediaan hasil-hasil
penelitian, informasi dan hasil-hasil akhirnya; jasa-jasa penyediaan studi-studi teknikal; jasa-jasa perancangan dan
pengembangan peralatan laboratorium otomatis, peralatan laboratorium, dan sistem komputer untuk orang lain; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam operasi dan kontrol
kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk
memungkinkan/mengaktifkan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait
dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk
mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian dan kontrol perangkat seluler dan fungsi kendaraan berbasis perintah pengguna;
jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk memahami preferensi
pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk membaca
dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih
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perangkat komputasi (computing); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat
lunak untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola kendaraan berjaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan
kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi
dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak
untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk peningkatan sinyal ucapan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melacak dan memelihara rencana kesehatan dan perawatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas
medis, dokter, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi pengobatan perawatan kesehatan kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak yang mengkomunikasikan data kesehatan
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan
kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; jasa-
jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers)
dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan para distributor; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan
perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh
untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus
komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; jasa/layanan desain, rekayasa, penelitian, pengembangan dan pengujian di
bidang pengembangan perangkat lunak aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink;
jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima
pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet
dan komunikasi; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); jasa/layanan platform
sebagai suatu layanan (PaaS); kadar batu mulia; kadar koin; kalibrasi (pengukuran); kalibrasi [pengukuran]; kalibrasi alat
pengukur; kalibrasi alat ukur; kalibrasi detektor; kalibrasi instrumen; kalibrasi mesin; kalibrasi peralatan analitik; kalibrasi
peralatan elektronik; kalibrasi peralatan laboratorium; kalibrasi peralatan medis; kalibrasi peralatan pengujian; kalibrasi
perangkat lunak komputer; kalibrasi pipet; kalibrasi sensor; keahlian geologi; keamanan, perlindungan, dan pemulihan TI;
kerekayasaan; klasifikasi mineral; kompilasi halaman web untuk Internet; kompilasi program komputer; kompilasi, analisis dan
penyediaan informasi yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; kompresi data untuk penyimpanan
elektronik; kompresi digital data komputer; komputasi awan; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam konferensi telekonferensi dan video, audio, dan web; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam pembelajaran mesin, pembelajaran mesin yang terukur, analisa data dan pengembangan jaringan
saraf dalam; komputasi awan/cloud computing dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam mengamankan data yang
berada di lingkungan komputasi awan; komputasi cloud dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam manajemen
database dan gudang data; komputerisasi layanan pemesanan online yang menampilkan distribusi eceran dan [grosir]
berbagai barang-barang konsumen; konfigurasi jaringan komputer; konfigurasi jaringan komputer menggunakan perangkat
lunak; konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat lunak komputer;
konfigurasi sistem dan jaringan komputer; konfigurasi sistem dan jaringan komputer di bidang transaksi mata uang virtual;
konfigurasi, instalasi, diagnosis kesalahan, perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konstruksi
dan pemeliharaan situs web; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultan desain jaringan situs; konsultasi IT  di bidang
manajemen hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen;
konsultasi IT dalam bentuk konsultasi di bidang mobilitas IT dan layanan tempat kerja; konsultasi IT dalam bentuk konsultasi
mengenai aspek IT dalam proses bisnis; konsultasi IT di bidang layanan dan pengoperasian utilitas  industri; konsultasi IT di
bidang lingkungan dan efisiensi energi; konsultasi IT di bidang penyatuan IT dan infrastruktur hiper penyatuan IT; konsultasi IT
di bidang penyatuan sistem IT; konsultasi arsitektur; konsultasi bidang desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
konsultasi dalam bidang IT dan transformasi aplikasi, integrasi, modernisasi, migrasi, desain, pengembangan, implementasi,
pengujian, optimisasi, pengoperasian dan manajemen proyek komputer; konsultasi dalam bidang teknologi telekomunikasi dan
jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; konsultasi dalam
desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; konsultasi dan saran
dalam desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi dekorasi interior; konsultasi
desain; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi di bidang
analisis sistem komputer; konsultasi di bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang astronomi;
konsultasi di bidang bakteriologi; konsultasi di bidang biokimia; konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang bioteknologi;
konsultasi di bidang desain arsitektur; konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang integrasi
sistem komputer; konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; konsultasi di bidang keamanan komputer;
konsultasi di bidang kimia; konsultasi di bidang kimia pertanian; konsultasi di bidang komputasi awan, desain penyimpanan,
infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi
di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan
jaringan komputer; konsultasi di bidang otomatisasi kantor dan tempat kerja; konsultasi di bidang pemrograman komputer;
konsultasi di bidang penelitian bakteriologis; konsultasi di bidang penelitian industri; konsultasi di bidang penyusunan
konstruksi; konsultasi di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang perangkat keras,
perangkat lunak, dan peralatan konferensi video; konsultasi di bidang teknik telekomunikasi; konsultasi di bidang teknologi
telekomunikasi; konsultasi di dalam bidang komputasi cloud dan analisa himpunan/kumpulan data yang besar; konsultasi di
dalam bidang sistem pengembangan keamanan dan
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perencanaan kontingensi untuk sistem informasi; konsultasi jaminan kualitas; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan
data dan keamanan komputer; konsultasi keamanan internet; konsultasi keamanan komputer; konsultasi keamanan komputer
dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi komputasi awan; konsultasi komputer di bidang keamanan data komputer;
konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi pemasaran; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait
dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan; konsultasi pengembangan produk untuk para penemu di
bidang telekomunikasi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biocybernetics; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang biokimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
biologi molekuler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi seluler; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang bioteknologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang cybernetics medis; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang fisika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang fisika
terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang fisiologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu
di bidang ilmu buatan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu bumi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang ilmu komputer; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu material;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang kedokteran; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang matematika; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang nanoteknologi; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang sains;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang sibernetika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang teknik; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik biomedis; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik biomolekuler;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik industri; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang teknik kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik listrik; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik mesin; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik molekuler; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik optik; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik
polimer; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik sibernetika; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang teknik telekomunikasi; konsultasi penyusunan konstruksi; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi;
konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi perlindungan lingkungan, termasuk lingkungan pusat perbelanjaan; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan keamanan komputer; konsultasi teknik; konsultasi teknis dalam teknik kedirgantaraan;
konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual; konsultasi teknis dan manajemen teknis di bidang jaringan komputer; konsultasi teknis di
bidang deteksi polusi; konsultasi teknis di bidang ilmu lingkungan; konsultasi teknis di bidang pengembangan perangkat lunak
aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink; konsultasi teknis di bidang penghematan energi
dan efisiensi energi; konsultasi teknis di bidang teknik lingkungan; konsultasi teknis di bidang teknik ringan; konsultasi teknis di
bidang teknologi pemrosesan semikonduktor; konsultasi teknis yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan perangkat
lunak komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal
komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi teknis
yang berkaitan dengan layanan penelitian di bidang makanan dan suplemen makanan; konsultasi teknis yang berkaitan
dengan pengembangan produk; konsultasi teknis yang berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer; konsultasi
teknologi; konsultasi teknologi dalam bidang seleksi, implementasi dan penggunaan piranti lunak komputer; konsultasi
teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi data; konsultasi teknologi di bidang
geologi; konsultasi teknologi di bidang pembangkit energi alternatif; konsultasi teknologi di bidang produksi dan penggunaan
energi; konsultasi teknologi di bidang teknik kedirgantaraan; konsultasi teknologi di bidang teknologi pemrosesan
semikonduktor; konsultasi teknologi di bidang teknologi untuk penyatuan komunikasi piranti keras dan piranti lunak; konsultasi
teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi melalui meja pelayanan atau meja pelayanan
bantuan untuk infrastruktur teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi telekomunikasi; konsultasi teknologi yang berkaitan
dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan periferal komputer melalui helpdesk; konsultasi terkait dengan
desain halaman web; konsultasi terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi terkait dengan peralatan dan
perlengkapan elektrik dan elektronik serta barang-barang audiovisual; konsultasi yang berkaitan dengan analisis teknis dan
ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan
dengan desain dan pengembangan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; konsultasi yang
berkaitan dengan desain halaman muka dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs
internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi
yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang berkaitan dengan layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan
energi; konsultasi yang berkaitan dengan pemantauan teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan
desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; konsultasi yang
berkaitan dengan pembuatan homepage dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat
lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan pemulihan data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan di bidang terapi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan farmasi; konsultasi yang
berkaitan dengan penelitian di bidang farmakogenetika; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian teknis di bidang makanan
dan minuman; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan produk; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian
keamanan produk konsumen; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian laboratorium; konsultasi yang berkaitan dengan
pengukuran teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis
kecerdasan buatan (artificial intelligence); konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak untuk sistem komunikasi;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur; konsultasi yang berkaitan dengan program basis data komputer;
konsultasi yang berkaitan dengan survei geologi; konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data
audio; kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi
virtual; kontrol kualitas; kontrol kualitas barang; konversi data  dari fisik ke media elektronik; konversi data atau dokumen dari
fisik ke media elektronik; konversi data data atau informasi program komputer [bukan konversi fisik]; konversi data dokumen
dari satu format komputer ke format lainnya; konversi data informasi elektronik; konversi data program dan data komputer
(konversi tidak berwujud); konversi data program dan data komputer
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[bukan konversi fisik]; konversi gambar dari fisik ke media elektronik; konversi kode komputer untuk orang lain; konversi lintas
platform dari konten digital ke bentuk lain dari konten digital; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik;
konversi teks ke format digital; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan infrastruktur komputasi virtual; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang industri makanan dan
minuman; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang keahlian organisasi atau seseorang; layanan
akreditasi berkualitas; layanan amal, yaitu, mengatur sumbangan komputer dan peripheral komputer ke sekolah untuk
pembelajaran dan penelitian pendidikan; layanan analisis dan penelitian ilmiah dan industri; layanan analisis darah untuk
tujuan penelitian ilmiah; layanan analisis, penelitian, perancangan dan pengembangan yang terkait dengan teknologi untuk
pengeboran dan penyelesaian sumur minyak; layanan arsitektur; layanan arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan real
estat dan pengembangan tanah; layanan arsitektur, teknik dan lingkungan; layanan backup data elektronik; layanan berbagi
(sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi
yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi waktu komputer; layanan
berbasis klien, yaitu saran, informasi dan bantuan ilmiah dan teknologi; layanan cadangan data dan layanan restorasi data;
layanan cadangan komputer jarak jauh; layanan cadangan untuk data hard drive komputer; layanan dalam bentuk pembaruan
dan peningkatan perangkat keras, perangkat lunak, peralatan konferensi video; layanan dekorasi interior; layanan desain
bangunan; layanan desain bangunan dan infrastruktur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan
arsitektur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan proyek pembangunan; layanan desain dekorasi
interior; layanan desain teknik; layanan desain yang berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur; layanan desain,
pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat
lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan diagnostik komputer; layanan dukungan dan konsultasi
untuk mengembangkan sistem, database dan aplikasi komputer; layanan dukungan dan pemeliharaan untuk perangkat lunak
komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan dukungan perangkat
lunak komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan help desk untuk infrastruktur IT, piranti keras komputer,
piranti lunak komputer, periferal komputer dan jaringan komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja
pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web; layanan dukungan teknis perangkat
lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer dan teknologi informasi yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan dukungan teknis, mendiagnosa dan memecahkan masalah
mengenai permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta jasa memperbaiki komputer; layanan
dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah perangkat keras komputer; layanan
dukungan teknis, yaitu, layanan manajemen infrastruktur di tempat dan jarak jauh untuk memantau, administrasi, dan
manajemen komputasi cloud untuk umum dan swasta serta  sistem aplikasi; layanan dukungan teknis, yaitu, layanan
penggunaan komputer pada saat yang sama dari jarak jauh dan layanan pemantauan jaringan; layanan dukungan teknis,
yaitu, pelacakan, pelaporan, dan pemantauan kinerja perangkat keras, peralatan dan perangkat lunak konferensi video;
layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-masalah
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam sifat diagnosis
perangkat keras komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam bentuk diagnosa masalah dengan
piranti keras komputer dan pemecahan masalah piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan masalah infrastruktur
komputasi virtual; layanan dukungan teknologi informasi, yaitu layanan help desk dan saran teknologi yang diberikan kepada
konsumen melalui hotline pendukung; layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan help desk; layanan eksplorasi dan
pencarian minyak dan gas; layanan eksplorasi untuk menemukan minyak dan gas; layanan enkripsi data; layanan enkripsi
data dan dekripsi data; layanan enkripsi data yang menampilkan teknologi perangkat lunak blockchain dan protokol peer-to-
peer untuk menyediakan penyimpanan cloud yang aman, pribadi, dan terenkripsi; layanan hosting infrastruktur komputer,
yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan
atau pembayaran setiap kali penggunaan; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan
dan berbagi konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk
mempublikasikan dan membagikan konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan ilmiah dan teknologi; layanan
ilmiah dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengannya; layanan ilmiah dan teknologi, yaitu
penelitian dan desain di bidang piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer; layanan ilmiah yang
berkaitan dengan isolasi dan budidaya jaringan dan sel manusia; layanan ilustrator; layanan instalasi piranti lunak,
pemeliharaan dan pembaruan; layanan integrasi sistem; layanan integrasi sistem komputer; layanan jaringan komputer;
layanan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan kartografi;
layanan keamanan data; layanan keamanan komputer (desain dan pengembangan piranti keras, piranti lunak, dan sistem
komputer yang aman); layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan kimia;
layanan komputer; layanan komputer dalam bentuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer dalam
bentuk penyediaan halaman (pages) online yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang
ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya (virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented
reality); layanan komputer 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 dan teknologi untuk mendeteksi akses tidak sah ke data dan informasi; layanan
komputer dan teknologi untuk mengamankan data komputer; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi
pribadi dan keuangan; layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; layanan komputer yaitu layanan
dukungan komputer/ layanan diagnosa komputer/ layanan konfigurasi jaringan komputer/ layanan integrasi sistem komputer/
layanan pengawasan sistem komputer/ layanan jaringan komputer/ layanan perbaikan jaringan komputer/ keamanan komputer
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan komputer yang bersifat Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak
untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak
sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk
diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet
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of Things (IoT); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya
perangkat lunak secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan
dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT)]; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan
komputer yang disediakan secara daring melalui internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan
menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface
(API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API)
untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas
elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan
cloud computing umum dan swasta; layanan komputer, yaitu, layanan manajemen lab uji virtual
dalam bentuk menciptakan suatu duplikat dari suatu lingkungan produksi jaringan dalam suatu jaringan terisolasi untuk
keperluan pengujian bagi pihak lain; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan komputer, yaitu,
layanan teknologi informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual,
layanan jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat
untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, manajemen
penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain;
layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat
lunak melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya
berbasis jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan saran dari pengguna lain, dan membentuk komunitas virtual; layanan komputer,
yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan tantangan,
memamerkan keterampilan mereka, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual,
terlibat dalam jejaring sosial dan meningkatkan bakat mereka.; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
online bagi pengguna terdaftar untuk terlibat dalam jejaring sosial; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar, konten audio-
visual dan video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk
pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan
terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online
untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan komputer, yaitu, meneliti,
mengembangkan, merancang, mengimplementasikan dan menginstal/memasang perangkat lunak komputer; layanan
komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan
media sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman; layanan
komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel atau internet;;
layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan internet dan
komunikasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan
penyimpanan data peer-to-peer elektronik yang terdistribusi di seluruh (across) sumber daya penyimpanan elektronik
pelanggan yang tidak digunakan; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan cloud terdesentralisasi open
source; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end
dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer, yaitu, menyediakan sistem
penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open source (open source cloud); layanan
komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan
mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual
dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak
lain; layanan konfigurasi jaringan komputer; layanan konfigurasi jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi Internet, yaitu, layanan konsultasi teknik dalam bidang arsitektur
datacenter, solusi komputasi cloud untuk umum dan swasta, serta evaluasi dan implementasi layanan teknologi Internet;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan periferal komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman,
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan integrasi sistem
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan konsultasi dan konsultasi
teknologi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan nasehat
teknologi; layanan konsultasi dan penelitian di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; layanan konsultasi dan
pengembangan piranti lunak teknologi bisnis; layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan
piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang komputasi awan; layanan
konsultasi di bidang komputer yang berbasis sistem informasi bisnis; layanan konsultasi di bidang pemeliharaan keamanan
dan integritas basis data; layanan konsultasi di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat lunak;
layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi di bidang pengujian pengoperasian dan
fungsionalitas komputer, jaringan komputer dan piranti lunak komputer; layanan konsultasi di bidang piranti lunak sebagai
suatu layanan; layanan konsultasi di bidang teknologi informasi; layanan konsultasi komputer; layanan konsultasi komputer di
bidang aplikasi manajemen pengiriman; layanan konsultasi komputer, yaitu, advis untuk desain, seleksi, dan penggunaan
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sistem dan piranti keras komputer; layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan
proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan konsultasi teknik di
bidang arsitektur datacenter; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud umum
dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan konsultasi teknis di dalam bidang
infrastruktur cloud; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan lunak komputer;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penelitian terapi gen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengujian material;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan dan desain agen
perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian dan karbon tanah, emisi karbon dan masalah lingkungan;
layanan konsultasi, desain, pengujian, penelitian dan konsultasi, semua yang berkaitan dengan sistem informasi, komputer,
perangkat lunak komputer, jaringan komputer, peralatan elektronik, sistem telekomunikasi dan sistem transmisi data; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer
untuk melindungi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; layanan konsultasi,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
terkait dengan layanan computing cloud; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan konsultasi,
pemberian nasihat dan dukungan teknis perangkat lunak komputer dalam bentuk pemecahan masalah dari masalah
perangkat lunak, termasuk bantuan on-line, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan kontrol kualitas air; layanan
laboratorium; layanan laboratorium analitik; layanan laboratorium biologi; layanan laboratorium kimia; layanan laboratorium
penelitian gigi; layanan laboratorium penelitian kimia; layanan laboratorium penelitian medis; layanan laboratorium penelitian
medis di bidang onkologi; layanan laboratorium penelitian optik; layanan laboratorium pengukuran dan pengujian teknis;
layanan migrasi data; layanan otentikasi; layanan otentikasi dan sertifikasi berlian; layanan otentikasi, yaitu, menyediakan
layanan
otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk verifikasi data elektronik,
transaksi digital yang aman, dan layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik
melalui jaringan informasi global; layanan pemantauan lingkungan; layanan pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon
IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan
serta komunikasi nirkabel; layanan pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di
bidang e-commerce; layanan pemetaan; layanan pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk analisis dan
pelaporan komersial; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan pemrograman komputer
untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer untuk
pergudangan data; layanan pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat lunak; layanan pemrograman komputer
untuk pihak lain di bidang manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan pemrograman komputer yang berkaitan dengan
aplikasi multimedia dan interaktif; layanan pemulihan bencana untuk sistem komputer dan sistem komunikasi data; layanan
pencitraan digital [digitalisasi dan pemindaian gambar]; layanan pendeteksi radon; layanan pendukung piranti lunak komputer,
penasehat teknis atau komputer; layanan penelitian dan konsultasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; layanan
penelitian dan pengembangan di bidang sistem ekspresi gen; layanan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan
vaksin; layanan penelitian di bidang perangkat keras komputer; layanan penelitian di bidang protein, antibodi, mikroorganisme,
dan sel; layanan penelitian farmakologis; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian medis dan farmakologis; layanan
penelitian mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian teknis;
layanan penelitian untuk pengembangan produk baru; layanan penelitian, desain dan pengembangan untuk parfum dan
aroma; layanan penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan antarmuka jaringan; layanan penelitian,
pengujian dan analisis ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer; layanan penelitian,
pengujian, evaluasi dan desain teknis yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan penemuan obat;
layanan pengeboran, penyelesaian, produksi dan pengujian minyak dan gas; layanan pengembangan database; layanan
pengembangan di bidang perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi yang berkaitan dengannya; layanan
pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan pengembangan video game; layanan
penggalian data; layanan pengujian beban situs web; layanan pengujian berbantuan komputer; layanan pengujian dan
penelitian di bidang teknik sipil; layanan pengujian dan penelitian yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan instrumen;
layanan pengujian diagnostik berbantuan komputer; layanan pengujian kegunaan situs web; layanan pengujian teknis; layanan
pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan situs konstruksi; layanan pengujian
untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan dengan sistem alarm dan pemantauan; layanan
pengujian untuk sertifikasi kualitas dan standar; layanan pengujian untuk sistem alarm dan pemantauan; layanan pengujian
yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan instrumen; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang farmasi,
kosmetik dan bahan makanan; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
layanan pengukuran teknis; layanan penilaian lingkungan; layanan penilaian teknis, evaluasi dan optimalisasi untuk turbin,
kompresor, penggunaan pompa sentrifugal dalam aplikasi minyak dan gas serta industri; layanan penyedia hosting awan yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyediaan aplikasi online
berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi
video; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penyediaan jasa
aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan
penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia;
layanan penyediaan penggunaan sementara peranti lunak perintah suara secara online yang tidak dapat diunduh ; layanan
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penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dan transmisi data;
layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memudahkan
pengunggahan, posting, memperlihatkan, menampilkan, mengedit, dan mentransmisikan gambar, video dan karya audio
visual; layanan penyediaan pengukuran dan pengendalian industri; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan
informasi komputer global; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi
piranti lunak; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk
memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data,
dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan
buku alamat elektronik dan kalender; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan
piranti lunak untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video;
layanan penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan
memantau presentasi multimedia yang didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan
penyimpanan data elektronik; layanan penyimpanan elektronik; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis
data; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data, gambar, dan data elektronik lainnya; layanan
penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis
cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk data penyakit
menular dan manajemen informasi; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan di bidang pengujian
penyakit menular; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak,
berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis infeksi data dan informasi penyakit; layanan
perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan
layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak
pendidikan online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan
platform sebagai layanan (PAAS) di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan, dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token
kripto, dan token utilitas; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang berisi informasi keuangan serta basis data
catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, dan penilaian resiko korporasi; layanan
perencanaan dan desain semua yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, peralatan dan instrumen, jaringan komputer,
dan internet; layanan perlindungan virus komputer; layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk fisik; layanan platform sebagai layanan (PaaS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token
kripto, dan token utilitas; layanan rekayasa genetika; layanan sintesis oligonukleotida; layanan survei; layanan teknologi dan
penelitian serta desain yang berkaitan dengannya; layanan teknologi informasi; layanan teknologi informasi (TI) (perangkat
keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis); layanan teknologi telekomunikasi satelit; layanan
telematik kendaraan yaitu, menyediakan layanan diagnostik otomotif; layanan untuk game platform; layananan cloud dan
hosting infrastruktur komputer; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web
serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan;
layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; logging dengan baik; manajemen fasilitas komputer; manajemen proyek
arsitektur; manajemen proyek komputer di bidang pemrosesan data elektronik [EDP]; manajemen proyek konstruksi
[penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan
perencanaan konstruksi]; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; manajemen,
penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial (credentials) dan informasi identitas yang di-host secara aman (secure
hosted) yang berkaitan dengan orang, akun dan perangkat untuk tujuan keamanan; melakukan analisis kimia; melakukan
evaluasi awal di bidang obat-obatan baru; melakukan interpretasi dan analisis pencitraan resonansi magnetik untuk industri
perminyakan; melakukan penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; melakukan
pengambilan sampel dan layanan analisis untuk memeriksa kontaminasi; melakukan pengambilan sampel dan layanan
analisis untuk menilai tingkat polusi; melakukan percobaan ilmiah; melakukan studi ilmiah; melakukan studi kelayakan ilmiah;
melakukan studi kelayakan teknik; melakukan studi kelayakan teknis; melakukan studi proyek teknis; melakukan studi proyek
teknis untuk proyek konstruksi; melakukan survei geologi; melakukan survei geologi dan/atau tanah; melakukan survei teknik;
melakukan tes kontrol kualitas; melakukan tes kontrol kualitas pada barang dan jasa; melakukan uji klinis di bidang penyakit
kardiovaskular; melakukan uji klinis di bidang terapi akupunktur; melakukan uji klinis untuk obat-obatan; melakukan uji klinis
untuk orang lain [penelitian ilmiah]; membangun dan memelihara situs web; membangun manajemen proyek [penyusunan
konstruksi, desain dan perencanaan]; memberikan informasi cuaca; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan medis dan kedokteran hewan; memberikan informasi dari indeks dan database informasi yang
dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui
jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web; memberikan informasi di
bidang desain interior melalui situs web; memberikan informasi di bidang desain perangkat lunak komputer; memberikan
informasi di bidang desain produk; memberikan informasi di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan
informasi di bidang pengembangan produk; memberikan informasi ilmiah di bidang pemanasan global; memberikan informasi
ilmiah di bidang perubahan iklim; memberikan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim dan pemanasan global; memberikan
informasi kondisi cuaca yang memengaruhi kondisi ski dan penutupan jalan; memberikan informasi mengenai penelitian dan
studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; memberikan informasi mengenai topografi; memberikan
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informasi meteorologi; memberikan informasi online tentang analisis industri dan layanan penelitian; memberikan informasi
penelitian ilmiah dan hasil dari database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi peta ke terminal selular;
memberikan informasi teknis tentang komputer, perangkat lunak komputer, dan jaringan komputer; memberikan informasi
teknologi tentang inovasi ramah lingkungan dan ramah lingkungan; memberikan informasi tentang analisis industri dan
layanan penelitian; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan informasi tentang desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer, sistem dan jaringan; memberikan informasi tentang hasil uji klinis untuk obat-
obatan; memberikan informasi tentang layanan desain fashion; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui
situs web; memberikan informasi tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; memberikan informasi tentang
sumbangan mayat manusia untuk penelitian medis; memberikan informasi tentang teknologi buku besar terdistribusi melalui
situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi
tentang teknologi komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang biokimia dan bioteknologi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penelitian teknologi; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; memberikan
jaminan kualitas dalam industri konstruksi; memberikan jaminan kualitas di bidang perangkat lunak komputer; memberikan
jaminan kualitas di industri makanan; memberikan konsultasi di bidang teknologi buku besar terdistribusi; memberikan saran
teknis di bidang penelitian ilmiah dan industri; memberikan saran teknis terkait langkah-langkah penghematan energi;
memberikan saran teknis yang berkaitan dengan komputer; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan
memelihara halaman web khusus; membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web di bidang mata
uang virtual; 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; membuka kunci ponsel;
memeriksa bangunan untuk keberadaan cetakan; memeriksa makanan untuk keperluan sertifikasi kualitas halalnya;
memperbarui beranda untuk orang lain; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer; memperbarui dan
memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui grafik kelautan; memperbarui halaman Internet; memperbarui halaman
rumah untuk jaringan komputer; memperbarui perangkat lunak database komputer; memperbarui perangkat lunak komputer;
memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer;
memperbarui perangkat lunak ponsel cerdas; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data; memperbarui perangkat
lunak untuk sistem komunikasi; memperbarui program komputer; memperbarui situs web; memproduksi atau memelihara situs
web; men-debug perangkat lunak komputer untuk orang lain; mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer;
mendesain; mendesain pakaian; mendesain, selain untuk keperluan iklan; menemukan dan menandai penempatan pipa, kabel
atau kabel utilitas bawah tanah; mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian ilmiah; mengambil dokumen publik
dalam sifat layanan penelitian teknologi; mengatur desain untuk perusahaan teater; mengatur sumbangan komputer dan
periferal komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan [layanan amal]; mengatur sumbangan mayat
manusia untuk penelitian medis; mengelola situs web untuk orang lain; mengembangkan dan hosting server di jaringan
komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengembangkan program komputer
untuk sistem cash register elektronik; mengotentikasi karya seni; mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak
komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; mengubah data atau dokumen berwujud
menjadi media elektronik; mengukur dan menganalisis emisi gas rumah kaca; mengukur emisi gas rumah kaca; menimbang
barang untuk orang lain; menimbang kendaraan; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; menulis dan memperbarui
perangkat lunak komputer; menyalin perangkat lunak komputer; menyalin program komputer; menyediakan alat
pengembangan perangkat lunak komputer, yaitu, untuk mengembangkan aplikasi dan program perangkat lunak komputer
yang memanfaatkan identitas digital untuk produk fisik dan data terkait untuk otentikasi produk, pengambilan data produk,
visualisasi data produk, analisis produk, keterlacakan produk, penghitungan siklus produk, manajemen inventaris produk,
pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk, dan informasi produk; menyediakan analisis/analitik (analytics) data,
laporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan; menyediakan aplikasi
komputer yang tidak dapat diunduh pada jaringan data; menyediakan application programming interface (API) untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; menyediakan basis data daring yang dapat
dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan file audio; menyediakan chatbots dan program percakapan otomatis
lainnya; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari terkait dengan industri otomotif;
menyediakan fasilitas komputer untuk penyimpanan data digital secara elektronik; menyediakan fasilitas online yang memberi
pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data;
menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share)
konten dan data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas
online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas
virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas 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 memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam jejaring
sosial dan mengelola konten jejaring sosial mereka; menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan
pengingat pesan elektronik, foto, gambar, grafik, data, audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; menyediakan fasilitas online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat
profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial dan bisnis, untuk mentransfer dan berbagi informasi tersebut di
antara beberapa (multiple) fasilitas online untuk terlibat dalam jejaring sosial, dan untuk mengelola akun jejaring sosial
mereka; menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi;
menyediakan informasi on-line di bidang penelitian teknologi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi
online tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; menyediakan informasi peta;
menyediakan informasi terkait dengan sains dan teknologi; menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer
dan pemrograman melalui situs web; menyediakan jasa autentikasi menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik
jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi  perangkat keras serta perangkat lunak lainnya untuk penyedia layanan
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keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak produk terlisensi, dan pertemuan penggemar; menyediakan jasa konsultasi
untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware,
yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer; menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan
teknologi perangkat keras dan perangkat lunak biometrik untuk transaksi e-commerce; menyediakan jasa penggunaan
sementara perangkat lunak untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di
manajemen jaringan, pemantauan dan pemecahan masalah komputer; menyediakan jasa/layanan pembuktian
keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang
menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak; menyediakan konsultasi teknologi di bidang
media sosial; menyediakan layanan desain grafis untuk membuat pengaturan lingkungan interior khusus; menyediakan
layanan jaminan kualitas; menyediakan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer data
identitas pribadi dan berbagi (share) data identitas pribadi dengan dan di antara beberapa (multiple) fasilitas online;
menyediakan layanan mesin pencari; menyediakan layanan otentikasi untuk menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis
blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan layanan platform perangkat lunak online yang memberi pengguna
kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings), ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah (government
agencies); menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi jaringan berbasis
cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi
jaringan komputer berbasis cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; menyediakan mesin
pencari Internet dengan opsi pencarian spesifik; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet; menyediakan mesin
pencari untuk internet; menyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui jaringan komunikasi; menyediakan mesin
pencari untuk mendapatkan data di jaringan komputer global; menyediakan penggunaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online terkait dengan industri otomotif; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat
lunak daring yang tidak bisa diunduh; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang
tidak dapat diunduh untuk penciptaan antarmuka klien; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi konten dan data
realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan
mengenai manajemen keuangan; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk memfasilitasi transaksi komersial melalui sarana elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat
telekomunikasi bergerak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan
pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang
dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan
informasi kartu kredit dan kartu debit; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk mengakses dan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau
komunikasi lainnya; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
menganalisa data media; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen
keuangan, dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali,
memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass,
tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program
loyalitas konsumen; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
streaming konten audio dan video pada perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital
portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh online, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan
transaksi hutang; menyediakan penggunaan sementara layanan komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses
komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
bisnis yang tidak dapat diunduh; 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 investasi online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan
lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam
penyimpanan data elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam aplikasi pemantauan siaran; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
on-line yang tidak dapat diunduh untuk terjemahan bahasa; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer perusahaan yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk database untuk mengumpulkan data yaitu data pelanggan dan interaksi pelanggan untuk
memungkinkan pemasar merencanakan mempersonalisasi mengoptimalkan dan menyesuaikan komunikasi dengan
pelanggan selama pemasaran penjualan dan layanan lingkaran kehidupan; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet
protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial
online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan analisis bisnis intelijen bisnis dan pengumpulan dan analisis data bisnis; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat
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dicari; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi eniaga
melalui teknologi manajemen hubungan pelanggan customer relationship management CRM; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit,
menghubungkan (linking), memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan,
dan menyediakan media elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan
internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengambil melacak menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengambil melacak
menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan di bidang pemasaran penjualan
dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengidentifikasi mendukung dan menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan membangun
dan mengelola hubungan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk 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 komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyebarkan kampanye pemasaran; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan analisis data bisnis;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan basis data
online di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data transaksional menyediakan analisis statistik dan
menghasilkan pemberitahuan dan laporan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan menerjemahkan dan
menyusun data ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM manajemen kinerja
penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran dan periklanan yang
dapat disesuaikan manajemen dan publikasi media sosial dan analisis bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyiapkan faktur; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh yaitu platform yang memungkinkan karyawan penjualan untuk memperbarui melihat dan
menerima data yang disimpan dalam basis data komputer perusahaan secara waktu nyata; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang direkam pada media data untuk mengambil melacak
menganalisis menguji mengukur dan mengelola data dari jaringan komputer dan dari Internet di bidang pemasaran penjualan
dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan secara real time melalui pesan
instan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan bisnis terlibat langsung dengan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan proses
pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk secara otomatis
menjawab pertanyaan pelanggan yang sering diajukan dan meminta agen manusia untuk campur tangan secara waktu nyata
bila diperlukan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
teknologi yang menawarkan kepada pengguna perusahaan sarana untuk terlibat dan berkomunikasi dengan pelanggan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menyediakan intelijen
manajemen bisnis terintegrasi secara real time dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber data dan
menyajikannya dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh yang terintegrasi dengan program perangkat lunak pihak ketiga untuk memfasilitasi
komunikasi pelanggan menyinkronkan inventaris mengelola dan merampingkan pesanan berbagi data pelanggan dan
menciptakan alur kerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dengan mengotomatiskan percakapan
pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komunikasi yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial di bidang investasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penerbitan dan pencetakan; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen basis data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen inventaris; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan mengelola data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengolah kata; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak operasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk jaringan
komputer dan server; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi on-line
yang tidak dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak telekomunikasi online yang tidak dapat diunduh untuk layanan telepon
terkomputerisasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak bisa diunduh untuk digunakan dalam
manajemen hubungan pelanggan (CRM); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk platform web untuk digunakan dalam analisis prediktif data besar dan analisis dan visualisasi data bisnis
pemrosesan peristiwa yang kompleks dan informasi penambangan dari sumber data; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengumpulkan, mentransfer, menerima, melacak,
menyimpan dan mentransfer bitcoin; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten multimedia dan komentar di antara pengguna;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten
melacak konten multimedia; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan; 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 penggunaan sementara perangkat lunak yang
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tidak dapat diunduh untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan
pengendalian (management) kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang disediakan melalui jaringan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
mengaktifkan konektivitas internet; menyediakan penggunaan sementara program dan perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh online untuk digunakan dalam perbaikan dan perawatan kendaraan; menyediakan penggunaan sementara
program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan
penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs web; menyediakan perangkat lunak application programming
interface (API) untuk digunakan dalam pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten dan data;
menyediakan perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online; menyediakan perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses
transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer
relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing); menyediakan perangkat
lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar;
menyediakan perangkat lunak komputer online untuk manajemen jaringan; menyediakan perangkat lunak komputer untuk
percakapan menggunakan chatbots (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk manajemen data, yaitu, menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan identitas digital untuk produk fisik;
menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi produk, pengambilan data, visualisasi data,
analisis data, keterlacakan produk, penghitungan siklus, manajemen inventaris, pelacakan produk, interaksi antara pengguna
dan produk, serta informasi produk; menyediakan perangkat lunak kontrol inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak manajemen inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan
yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk
menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk
memungkinkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna meningkatkan kesehatan
dan kebugaran (wellness) mereka; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk layanan
pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain
dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen
kas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan
kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi,
investasi modal, komoditas dan ekuitas, perbankan dan manajemen kas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan memperluas kebiasaan kesehatan; menyediakan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain untuk
membentuk jaringan pendukung di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk membuat katalog kebiasaan
kesehatan di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan,
nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat
lunak untuk berbagi (sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan
membuat rekomendasi; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengumpulkan,
mentransfer, menerima, melacak, menyimpan dan mentransfer mata uang peer-to-peer; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko
perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran item/barang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam pertukaran keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan
layanan penyimpanan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; menyediakan perangkat
lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat
lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; 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 konversi mata uang; menyediakan perangkat lunak untuk layanan
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pemetaan; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk
memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset)
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil
media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat
dicari; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan
dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan
open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang
virtual terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak
untuk membuat token digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan
donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer
komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat
lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk
mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat
yang diminati, acara, peristiwa penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya, perbelanjaan dan penawaran
berbasis lokal dan lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan
keberadaan/kehadiran online untuk individu, kelompok, perusahaan, dan merek; menyediakan perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas
virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten;
menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan video; menyediakan
perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; menyediakan
perangkat lunak untuk 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
mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan perangkat lunak
untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas;
menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis melalui kontrak
pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; menyediakan
perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode
komunikasi lainnya antara perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database
lokal dan jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan mengizinkan pengguna
menghubungi perwakilan pemerintah; menyediakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi
keuangan, untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar
(ledgers) publik yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; menyediakan perangkat lunak untuk mengirim,
menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan
menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh,
mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data
terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menjual, memperdagangkan dan mengelola token (tokens) atau appcoin
(appcoins) berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual;
menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara
terkini; menyediakan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan, untuk menyediakan pembuktian
keaslian/autentikasi pihak-pihak dalam transaksi keuangan, untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan;
menyediakan perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; 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 pengumpulan dan
distribusi data; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; menyediakan perangkat
lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan perangkat
lunak untuk transfer dana elektronik dan konversi mata uang; menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat,
menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi (computing) portabel; menyediakan perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, membangun dan menjalankan aplikasi terdistribusi
melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan platform jaringan pembayaran; menyediakan perangkat
lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara
menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam komunikasi;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen hubungan
pelanggan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk pengolah kata; menyediakan
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perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi
perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya di platform
perdagangan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan
keuangan berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dengan fitur teknologi yang
memungkinkan pertukaran informasi, data, dan mata uang digital; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara online; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam manajemen
rantai pasokan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai perangkat lunak
antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk semua hal di atas; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk fisik; menyediakan platform internet yang
menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet
untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia;
menyediakan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang
lain; menyediakan platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler;
menyediakan platform web hosting di Internet untuk bisnis asuransi; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform
pelatihan berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak
berbasis web untuk digunakan dalam bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform
perangkat lunak berbasis web untuk pengelolaan informasi dan data penyakit menular; menyediakan portal situs internet
pendidikan dan platform perangkat lunak berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web
Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular;
menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan,
menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi
penyakit menular; menyediakan portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital
dan blockchain; menyediakan portal web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel,
kolom, dan panduan informasi dalam bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain dan tren pasar dan perdagangan;
menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; menyediakan program
komputer; menyediakan program komputer di jaringan data; menyediakan program komputer yang dirancang sesuai
spesifikasi orang lain; menyediakan program komputer, tidak dapat diunduh; menyediakan ruang penyimpanan elektronik
[ruang web] di Internet; menyediakan server web dan server co-location untuk komputasi awan pihak ketiga dan fasilitas
penyimpanan data; menyediakan sistem berbasis web dan portal online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk pialang dan konsultan tunjangan karyawan untuk digunakan dalam administrasi tunjangan karyawan;
menyediakan sistem berbasis web dan portal online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pialang dan konsultan tunjangan karyawan untuk digunakan dalam pencatatan pensiun dan manajemen kompensasi
pengangguran; menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan; menyediakan situs web untuk menghubungkan
penjual dengan pembeli; menyediakan situs web yang menampilkan informasi berhubungan dengan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan
displai elektronik; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang
virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas;
menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk melaksanakan
dan mengelola program penghargaan insentif karyawan untuk meningkatkan kesehatan karyawan; menyediakan teknologi
buku besar (ledger) yang didistribusikan; menyediakan pencarian melalui Internet; menyediakan perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video, dan
multimedia lainnya melalui Internet; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
mereservasi  dan memesan transportasi, perjalanan, dan restoran; menyewa, menyewakan, dan menyewakan komputer dan
aparatus pemroses data; menyewakan komputer; merancang dan mengembangkan perangkat lunak permainan (game)
komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk digunakan dengan komputer, sistem program permainan
video dan jaringan komputer; merancang mesin, peralatan, dan instrumen (termasuk bagian-bagiannya) atau sistem yang
terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; merancang seni grafik; merancang, membuat dan memelihara situs web
perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak komputer
untuk orang lain dan layanan konsultasi yang terkait dengannya; merancang, menyusun, memasang, menghosting,
memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; operasi, desain
dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain
penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; otentikasi berlian; otentikasi koin; otentikasi prangko; peberian
informasi teknis di bidang analisis keamanan jaringan komputer dari pengumpulan data yang besar; pelaporan cuaca;
pemantauan elektronik terhadap aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi kecurangan melalui internet; pemantauan erosi dan
sedimentasi; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen bedah dengan sistem
komputer; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen medis oleh sistem komputer;
pemantauan kualitas air; pemantauan proses untuk jaminan kualitas; pemantauan sinyal telekomunikasi; pemantauan sistem
kamera dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk
mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi gangguan; pemantauan
situs komersial dan industri untuk mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap dan tidak mudah menguap;
pembaharuan perangkat ringan komputer; pembandingan produk; pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pembaruan dan pemeliharaan piranti lunak berbasis cloud melalui pembaruan, peningkatan, penampungan online; pembaruan
perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; pembaruan
perangkat lunak pengolahan data; pemberian informasi di bidang jaringan komputer dan keamanan Internet; pemberian
informasi ilmiah dan teknis; pemberian informasi mengenai penghematan energi; pemberian informasi mengenai perancangan
dekor interior; pemberian informasi teknis di bidang aplikasi piranti lunak komputer; pembuatan dan desain halaman web untuk
orang lain; pembuatan dan pemeliharaan situs Internet; pembuatan dan pemeliharaan situs web; pembuatan dan
pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pembuatan halaman rumah untuk jaringan komputer; pembuatan
halaman web untuk orang lain; pembuatan indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya yang
berhubungan dengan jaringan komputer global; pembuatan konten digital pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan
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program komputer; pembuatan model; pembuatan perangkat lunak; pembuatan program komputer; pembuatan program
kontrol untuk pengukuran otomatis, perakitan, penyesuaian dan visualisasi terkait; pembuatan program untuk pemrosesan
data; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web;
pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemecahan masalah masalah perangkat lunak
komputer [dukungan teknis]; pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan elektronik konsumen;
pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan
mesin pengisi; pemeliharaan perangkat lunak permainan (game) komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses
Internet; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi;
pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemeliharaan perangkat tetap dan perangkat lunak;
pemeliharaan program komputer; pemeliharaan situs komputer; pemeliharaan situs web; pemeriksaan dan pengujian kualitas;
pemerosesan informasi dengan menggunakan kecerdasan buatan; pemetaan; pemindaian gambar [konversi dari fisik ke
media elektronik]; peminjaman kalkulator elektronik; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia;
pemrograman game komputer; pemrograman halaman web; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi
yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; pemrograman halaman web yang disesuaikan; pemrograman
komputer; pemrograman komputer dan desain perangkat lunak komputer; pemrograman komputer sehubungan dengan
pertahanan terhadap virus; pemrograman komputer untuk industri energi; pemrograman komputer untuk orang lain;
pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi;
pemrograman komputer untuk perdagangan elektronik; pemrograman komputer untuk sektor medis; pemrograman peralatan
multimedia; pemrograman perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; pemrograman perangkat lunak
komputer untuk kamus dan database terjemahan bahasa elektronik; pemrograman perangkat lunak komputer untuk
membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman perangkat lunak komputer yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pemrograman perangkat lunak manajemen energi; pemrograman perangkat lunak
pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrograman perangkat lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak
telekomunikasi; 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 paltform Intenet; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web; pemrograman perangkat lunak untuk
platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet untuk orang lain; pemrograman perangkat lunak untuk
platform e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak
untuk platform informasi ke Internet; pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan
forum Internet; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan
komputer dan server; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; pemrograman program keamanan Internet; pemrograman program pengolahan data; pemrograman video game;
pemrosesan informasi melalui komputer; pemulihan data komputer; pemulihan data ponsel cerdas; pemutakhiran perangkat
tetap dan perangkat lunak; penambangan data; penampilan produk-produk dan perancangan secara fungsional dan
pengembangannya; pencarian dan pengambilan informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer
untuk pihak lain; pencarian geologi; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya; pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam,
baja dan aplikasinya; penelitian agrokimia; penelitian arkeologi; penelitian arsitektur; penelitian bakteriologis; penelitian
biokimia; penelitian biologi; penelitian biologi dan kimia; penelitian biomedis; penelitian bioteknologi; penelitian dalam
pengurangan emisi karbon; penelitian dan analisis bakteriologis; penelitian dan analisis biokimia; penelitian dan analisis
biologi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan analisis kimia; penelitian dan analisis kimia, biokimia, biologi dan
bakteriologis; penelitian dan analisis laboratorium; penelitian dan konsultasi di bidang zoologi; penelitian dan pencarian;
penelitian dan pencarian untuk minyak; penelitian dan pencarian untuk tujuan geologi; penelitian dan pencarian (prospecting);
penelitian dan pengembangan di bidang otomotif; penelitian dan pengembangan farmasi; penelitian dan pengembangan
ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian dan pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian
dan pengembangan produk; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian dan pengembangan produk baru untuk
orang lain; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain di bidang bahan plastik; penelitian dan pengembangan
program komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; penelitian dan pengembangan sediaan farmasi untuk
mengobati tumor ganas; penelitian dan pengembangan sehubungan dengan semikonduktor, sirkuit terintegrasi
semikonduktor, chips memori semikonduktor, alat pengontrol memori semikonduktor, sirkuit terintegrasi memori
semikonduktor, chips prosesor semikonduktor, prosesor semikonduktor, alat pengontrol mikro, unit mikrokontroler, alat
pengontrol mikro berdaya rendah, chips sirkuit, chips komputer, CPU, chips komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat
keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi), chips komputer dan
CPU dengan set instruksi arsitektur; penelitian dan pengembangan suku cadang kendaraan bermotor; penelitian dan
pengujian bakteriologis; penelitian dasar dan klinis di bidang ilmu pernapasan dan kedokteran; penelitian di bidang ekologi;
penelitian di bidang fisika; penelitian di bidang ilmu material dan teknik listrik; penelitian di bidang kimia dan biologi; penelitian
di bidang kimia, biologi dan fisika; penelitian di bidang konstruksi bangunan; penelitian di bidang pelestarian lingkungan;
penelitian di bidang pengelasan; penelitian di bidang perangkat keras dan lunak komputer; penelitian di bidang perangkat
keras komputer; penelitian di bidang perangkat lunak komputer; penelitian di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan
dan sumber daya alam; penelitian di bidang perubahan iklim; penelitian di bidang program komputer dan perangkat lunak;
penelitian di bidang teknik listrik; penelitian di bidang teknologi komputer dilakukan dengan menggunakan basis data dan
internet; penelitian di bidang teknologi komunikasi; penelitian di bidang teknologi pengolahan data; penelitian di bidang
teknologi telekomunikasi; penelitian farmasi; penelitian geologi; penelitian hidrologi; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah
berbantuan komputer; penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah dan industri di bidang fotovoltaik dan kolektor surya;
penelitian ilmiah dan teknologi; penelitian ilmiah dan teknologi di bidang bencana alam; penelitian ilmiah dan teknologi yang
berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian ilmiah di bidang bencana alam; penelitian ilmiah di bidang energi; penelitian
ilmiah di bidang energi terbarukan; penelitian ilmiah di bidang genetika; penelitian ilmiah di bidang genetika dan rekayasa
genetika; penelitian ilmiah di bidang persiapan perawatan rambut; penelitian ilmiah di bidang rekayasa genetika; penelitian
ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet;
penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penelitian ilmiah untuk keperluan medis di bidang penyakit kanker; penelitian ilmiah
yang berkaitan dengan kimia; penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian industri; penelitian industri
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berbantuan komputer; penelitian industri, pengembangan dan pengujian; penelitian kimia; penelitian kosmetik; penelitian
laboratorium; penelitian laboratorium di bidang bakteriologi; penelitian laboratorium di bidang ekspresi gen; penelitian
laboratorium di bidang farmasi; penelitian laboratorium di bidang kimia; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; penelitian
medis; penelitian mekanis; penelitian mekanis di bidang olahraga motor; penelitian pengurangan emisi karbon; penelitian
pertanian; penelitian produk; penelitian produk baru untuk orang lain; penelitian proyek teknis; penelitian sel induk; penelitian
teknik; penelitian teknik mesin; penelitian teknis; penelitian teknis di bidang aeronautika; penelitian teknis di bidang
pengimbangan karbon; penelitian teknis di bidang penyeimbangan karbon dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
penelitian teknologi; penelitian teknologi di bidang bencana alam; penelitian teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten;
penelitian terapi gen ex vivo; penelitian terkait dengan zat kimia khusus; penelitian yang berhubungan dengan pemrosesan
data; penelitian yang berkaitan dengan kimia; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota;
penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat keras komputer; penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan program komputer dan
perangkat lunak; penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kota; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan kantor;
penelitian, analisis dan desain teknis peralatan komunikasi audio-visual; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan
telekonferensi; penelitian, desain dan pengembangan sistem komunikasi; penelitian, desain dan pengembangan sistem
pemrosesan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; penelitian, desain, dan
pengembangan perangkat lunak untuk manajemen data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; penelitian, desain, dan
pengembangan sistem keamanan data elektronik untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang
orang; penelitian, desain, dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer daring untuk mengecek sejarah terdahulu dari
sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, pengembangan, desain, dan peningkatan perangkat lunak komputer;
penemuan kembali data komputer; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan
interaksi antar pengguna; pengawasan sistem komputer dengan akses remote; pengeditan program komputer; pengelolaan
jaringan nirkabel untuk orang lain; pengelolaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan, penyediaan proyek-proyek
penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran, penyediaan statistik-statistik dan laporan-laporan yang berkaitan dengan
penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran.; pengembangan alat diagnostik; pengembangan alat uji untuk kabel listrik;
pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan integrasi cloud; pengembangan dan implementasi perangkat lunak
komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengembangan dan pembuatan
program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak basis data komputer;
pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pemeliharaan situs web; pengembangan
dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer; pengembangan dan pendukung perangkat lunak; pengembangan dan
pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak; pengembangan dan pengujian metode produksi kimia;
pengembangan dan pengujian perangkat lunak komputer; pengembangan dan riset kecerdasan buatan; pengembangan
database komputer; pengembangan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; pengembangan metode pengukuran dan pengujian; pengembangan obat; pengembangan obat-obatan;
pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan
interaktif; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak driver;
pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan
perangkat lunak komputer dan internet; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengembangan
perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan pengontrol yang dapat diprogram; pengembangan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dengan sistem switching yang dikendalikan komputer; pengembangan perangkat lunak komputer
untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan
data; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif;
pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak periklanan/pemasaran untuk terminal
seluler; pengembangan perangkat lunak sistem operasi; pengembangan perangkat lunak untuk operasi jaringan yang aman;
pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pengembangan perangkat lunak video game; pengembangan
perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan
pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon;
pengembangan perangkat pengolah data; pengembangan produk; pengembangan produk baru; pengembangan produk
konsumen; pengembangan produk teknik; pengembangan produk untuk orang lain; pengembangan program komputer;
pengembangan program untuk pemrosesan data; pengembangan proses industri; pengembangan sediaan farmasi dan obat-
obatan; pengembangan sistem komputer; pengembangan sistem manajemen energi dan daya; pengembangan sistem
pemrosesan data; pengembangan sistem penyimpanan data; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan situs
web; pengembangan situs-situs web, penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan
rumah) situs web untuk orang lain; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak; pengembangan teknis elemen struktural,
perangkat, dan sistem untuk kolektor surya dan pembangkit fotovoltaik; pengembangan teknologi baru untuk orang lain;
pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan sistem basis data; pengembangan, pemeliharaan dan
pembaruan jaringan telekomunikasi; pengembangan, pemrograman, dan penyewaan program pemrosesan data; pengenalan
dan penjelasan kinerja, metode operasi, dan lain-lain untuk mesin yang membutuhkan pengetahuan, teknologi, atau
pengalaman yang sangat khusus untuk melakukan operasi yang akurat sesuai dengan tujuan komputer elektronik, mobil, dan
lain-lain.; penggandaan program komputer; penggunaan sementara dari infrastruktur yang terdefinisikan sebagai piranti lunak
yang tidak dapat diunduh untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server,
jaringan komputer dan penyimpanan komputer; penggunaan sementara dari piranti lunak untuk mesin penelusuran yang tidak
dapat diunduh dan piranti lunak untuk proyek dan manajemen arsip; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak
dapat diunduh dalam bidang penyatuan dan hiper-penyatuan infrastruktur IT untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer,
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan penyimpanan data; penggunaan sementara dari
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis, anlisa data, manajemen informasi,
manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber perusahaan dan manajemen resiko;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen sistem IT yang menyatu; penggunaan
sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengelolaan lisensi piranti lunak; penggunaan sementara dari
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, pengirima dan aplikasi manajemen daur
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ulang piranti lunak; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cadangan data, pemulihan,
pengarsipan dan deduplikasi; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk database dan manajemen
database, pengoperasian gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian dan otomatisasi data center, integrasi
aolikasi dan tabase, transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta utnuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat
diunduh untuk enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer, dan pemantauan kepatuhan pelaporan,
dan analitik; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk kepatuhan regulasi keamanan informasi;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen teknologi informasi (TI), manajemen
infrastruktur TI, manajemen infrastruktur TI jarak jauh, manajemen dan inventaris aset TI, otomatisasi proses TI, manajemen
daur ulang perangkat TI, keamanan TI, pelaporan dan peramalan TI, kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja, dan
fasilitasi meja layanan pengguna TI dan fungsi help desk; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menyimpan, mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh
untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali
komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan
aplikasi komputer serta keamanan jaringan; pengkodean kartu magnetik; pengujian bahan baku; pengujian bakteriologis;
pengujian dan analisis material; pengujian dan evaluasi bahan; pengujian dan penelitian di bidang mesin, peralatan dan
instrumen; pengujian dan penelitian sehubungan dengan pencegahan polusi dan masalah lingkungan, pengujian dan
penelitian dalam kaitannya dengan listrik dan industri listrik; pengujian filter; pengujian genetik hewan laboratorium untuk
tujuan penelitian; pengujian genetik untuk tujuan penelitian ilmiah; pengujian ilmiah berbantuan komputer; pengujian industri;
pengujian industri berbantuan komputer; pengujian instalasi komputer; pengujian keamanan produk; pengujian keamanan
produk konsumen; pengujian kelaikan jalan kendaraan; pengujian kontrol kualitas; pengujian kontrol kualitas dan konsultasi
yang berkaitan dengannya; pengujian kontrol kualitas produk; pengujian kontrol kualitas produk untuk keperluan sertifikasi;
pengujian kualitas; pengujian kualitas produk; pengujian kualitas produk untuk keperluan sertifikasi; pengujian laboratorium;
pengujian lingkungan; pengujian material; pengujian mineral; pengujian mineral dan minyak; pengujian minyak; pengujian
peralatan di bidang teknik listrik; pengujian peralatan di bidang teknik listrik untuk keperluan sertifikasi; pengujian perangkat
keras dan perangkat lunak komputer; pengujian perangkat keras komputer; pengujian perangkat lunak komputer; pengujian
produk; pengujian produk baru; pengujian program komputer; pengujian sinyal telekomunikasi; pengujian sumur minyak;
pengujian teknis dan layanan kendali mutu; pengujian tekstil; pengujian, analisa, dan evaluasi solusi teknis untuk
meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan untuk memastikan penyesuaian dengan standar
industri; pengujian, analisis dan evaluasi barang dan jasa orang lain untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan evaluasi
barang orang lain untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan evaluasi layanan orang lain untuk tujuan sertifikasi;
pengujian, analisis dan pemantauan algoritma sistem untuk memproses data telekomunikasi dan navigasi; pengujian, analisis
dan pemantauan algoritma sistem untuk menghasilkan data telekomunikasi dan navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan
sinyal navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan sinyal telekomunikasi; pengujian, analisis dan pemantauan sinyal
telekomunikasi dan navigasi; pengujian, analisis, dan evaluasi jaringan komputer; pengujian, analisis, dan evaluasi layanan
pihak lain untuk menentukan kesesuaian dengan standar sertifikasi; pengujian, inspeksi atau penelitian pertanian dan bertani,
peternakan atau perikanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian, inspeksi atau penelitian sediaan
obat-obatan, kosmetik dan makanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian, penelitian dan
pengembangan teknologi lingkungan; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan
makanan; pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya; pengukuran,
analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya; pengunaan sementara dari piranti lunak
yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi; penilaian kualitas; peningkatan dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; peningkatan perangkat lunak komputer; penulisan perangkat lunak komputer; penulisan program
komputer; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman web di internet; penulisan
program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penulisan program
pengolahan data; penulisan teknis; penulisan teknis untuk pihak lain, yaitu, penulisan makalah teknis di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; penulisan, pengembangan, pembaruan, dan desain perangkat lunak komputer; penyedia informasi
pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi
pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa
aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa
aplikasi, yaitu, hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer; penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk mengelola, melacak,
melaporkan dan mengukur perencanaan media, pembelian media dan periklanan lainnya; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring
sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan
melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam 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 digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan
pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi
(sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi
menciptakan/membuat, menyunting (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke
media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging),
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menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating
sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau
menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang
dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu,
menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan
database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh
untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices);
penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem pembayaran
online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara pedagang dan
pelanggan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman (API) dan alat
pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud; penyedia layanan aplikasi
yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah
dan lingkungan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface [API] untuk
mengunggah, berbagi, mengelola, dan streaming file digital; penyedia layanan aplikasi, yang menampilkan perangkat lunak
aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengakses, mengelola,
melacak, dan menganalisis data pengguna; penyedia layanan keamanan untuk jaringan komputer, akses komputer dan
transaksi komputerisasi; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi informasi; penyedia layanan outsourcing
di bidang teknologi informasi; penyedia penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk
partisipasi klien pusat kebugaran dan perusahaan untuk mengakses portal administrator untuk mengakses, menganalisa dan
melaporkan kegiatan pengguna; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang dipersonalisasi untuk mendengarkan secara independen,
bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat,
mengunduh, streaming, menyiarkan, mentransmisikan, mengedit, mengekstraksi, memberi sandi, membuka sandi, memutar,
menyimpan, mengatur dan mereproduksi musik dan komedi; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengendalikan sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan
pengontrol genggam nirkabel; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem otomasi
rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan peralatan keselamatan lainnya,
peralatan pemantauan rumah; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan,
berbagi, dan menganalisa audio dan video online; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang disediakan
melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil informasi dan hiburan berdasarkan
pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari karakteristik hiburan dan informasi,
dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi tersebut; penyedia perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan pilihan karakteristik
musik mereka, atau yang mengidentifikasi karakteristik musik berdasarkan pilihan pengguna, sehingga pembuatan profil dapat
diselesaikan dan rekomendasi diberikan berdasarkan karakteristik tersebut; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu,
menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk
membeli dan menjual inventaris iklan; penyedia platform pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual
inventaris iklan video; penyedia situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk
mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data, video, dan media di bidang musik dan radio; penyediaan aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diprogram secara online dan tidak dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area
lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; penyediaan
dukungan teknis; penyediaan fasilitas-fasilitas pengujian; penyediaan informasi cuaca dan bahaya jalan raya; penyediaan
informasi ilmiah, saran dan konsultasi dalam kaitannya dengan penyeimbangan karbon; penyediaan informasi mengenai
teknologi dan pemrograman komputer; penyediaan informasi peta geografis di Internet; penyediaan informasi peta melalui
jaringan komunikasi; penyediaan informasi teknikal dan nasehat mengenai komputer-komputer, perangkat-perangkat lunak
komputer dan jaringan-jaringan komputer; penyediaan informasi teknis dalam bidang perangkat keras komputer, penyimpanan
data komputer, penyimpanan informasi, jaringan komputer dan antarmuka jaringan, drive disk, drive disk komputer, dan
memori elektronik; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll,
dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau
pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang dimaksudkan dalam pekerjaan
mereka; penyediaan informasi teknis sehubungan dengan komputer; penyediaan informasi tentang pengujian, penelitian dan
pengembangan teknologi lingkungan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain industri; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; penyediaan informasi, saran, dan konsultasi dalam kaitannya dengan penggantian
kerugian karbon; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan konsultasi sehubungan dengan perangkat lunak
komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat jaringan komputer, perangkat
telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan, keamanan jaringan, keamanan cloud,
desain pusat data, dan analitik; penyediaan layanan dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah dan diagnosa masalah
piranti lunak komputer dalam sistem jaringan komputer; penyediaan layanan dukungan teknologi piranti lunak dan konsultasi
di bidang piranti lunak komputer, pengembangan dan penggunaan piranti keras komputer, penggunaan peralatan jaringan,
desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, keamanan cloud, desain dan analisa pusat data;
penyediaan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola, menganalisis,
dan berbagi data untuk digunakan di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
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medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; penyediaan
layanan otentikasi dan verifikasi pengguna untuk transaksi pembayaran; penyediaan layanan otentikasi email, yaitu,
penyediaan suatu layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web
pihak ketiga dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal; penyediaan layanan pemberian nasihat,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global;
penyediaan mesin pencari untuk beranda di internet melalui interface berbasis ucapan; penyediaan nasihat teknis yang
berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat
diunduh; penyediaan pencarian data informasi melalui internet; penyediaan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, mengunggah, melihat,
menampilkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data,
film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global
dan jaringan komunikasi.; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk meningkatkan
performa komputer; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk meningkatkan
performa komputer, untuk operasi sirkuit terpadu, semikonduktor, chipset komputer dan prosesor mikro, dan untuk kegunaan
permainan; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk operasi chipset
komputer dan prosesor mikro; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
operasi semikonduktor; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk operasi
sirkuit terpadu; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk visualisasi 3D,
pemodelan 3D dan membangun/penampilan 3D; penyediaan penggunaan sementara online untuk piranti lunak komputasi
cloud yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada manajemen database dan penyimpanan data elektronik; penyediaan
penggunaan sementara peranti lunak secara daring yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi,
dan menganalisis data; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak online yang tidak dapat diunduh untuk merekam,
melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa data; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; penyediaan penggunaan
sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi,
pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan,
pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan
piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis
dan individu; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya
dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan
mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak
dapat diunduh atas program komputer dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyediaan penggunaan sementara secara
daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer jaringan data untuk surat elektronik; penyediaan penggunaan
sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk pengelolaan sistem kliring elektronik;
penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring
sosial; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidakdapat diunduh atas perangkat lunak aplikasi pengenalan
ucapan; penyediaan pengopersian perangkat lunak penggunaan sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak daring (online)
yang tidak dapat diunduh untuk memberi dan mengendalikan akses ke dokumen; penyediaan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyediaan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan papan buletin
elektronik; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh di bidang pemantauan kesehatan dan kebugaran
seseorang; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menampilkan informasi geografis,
peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam mengelola mengatur dan melaporkan data medis kesehatan dan kebugaran pribadi yang
dikumpulkan melalui perangkat medis dan konsumen aplikasi seluler dan sensor; penyediaan perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi data nirkabel untuk menerima memproses mengirimkan dan menampilkan informasi
dan alarm yang berkaitan dengan kebugaran kesehatan detak jantung pernapasan dan kadar oksigen darah; penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis
dan organisasi; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan transfer data dari
perangkat kesehatan di rumah perangkat kesehatan portabel aplikasi seluler terkait kesehatan dan perangkat pemantauan
medis untuk personel medis aplikasi konsumen dan program terkait kesehatan dan kebugaran; penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan menggabungkan menganalisis dan mengatur data dan informasi di
bidang kesehatan; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengelola informasi mengenai
pelacakan kepatuhan dan motivasi dengan program kesehatan; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk mengumpulkan menganalisis mengelola melaporkan dan mengirimkan data kesehatan yang dihasilkan pasien
secara lokal dan melalui jaringan; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi);
penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi]; penyediaan perangkat lunak untuk
membuat dan mengatur akun pengguna; penyediaan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan,
pengunduhan, pengaliran, pengeposan, tampilan, blogging, menghubungkan atau berbagi informasi atau media melalui
jaringan komunikasi; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengelolaan jaringan
komputer, pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan pengelolaan infrastruktur pusat
data; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online yang memberikan para pengguna kemampuan
untuk mengunggah, mengunduh, mengedit, dan menggunakan secara bersama-sama foto dan video; penyediaan perangkat-
perangkat lunak komputer perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam
(assay), agen-agen, nukleutida, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-
sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan; penyediaan piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh; penyediaan
platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat
seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi dan data untuk
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komunikasi jaringan; penyediaan program kalkulator elektronik lainnya; penyediaan program kalkulator elektronik untuk
karaoke dengan fungsi penilaian; penyediaan program komputer untuk telepon genggam; penyediaan program komputer yang
tidak dapat diunduh online berupa in-game mata uang virtual untuk digunakan dalam web online dan permainan video
bergerak (mobile); penyediaan program komputer yang tidak dapat diunduh online berupa token dan mata uang untuk
digunakan dalam web online dan permainan video bergerak (mobile); penyediaan program untuk kalkulator elektronik;
penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan; penyediaan sistem komputer
virtual, unit pemroses grafis (GPUs) dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berupa platform sebagai suatu
layanan; penyediaan sistem manajemen ancaman keamanan, yaitu, pemantauan dan pelacakan kerentanan keamanan dan
masalah dalam produk piranti lunak komputer, Internet, dan jaringan komputer; penyediaan situs media sosial; penyediaan
situs web yang menampilkan teknologi yang memudahkan pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari
perangkat pemantauan keamanan perumahan dan komersial melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis
web; penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan
komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan dalam hubungannya
dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan
strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian pasar; penyediaan suatu platform perangkat
lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; penyediaan suatu situs web yang menampilkan blog dan
publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan
di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing;
penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus, file audio, dan video online dalam
bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan
waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyediaan waktu akses ke program komputer untuk digunakan
dalam transaksi mata uang virtual; penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-
kegiatan anak; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring
yang tidak dapat diunduh; penyelenggaraan percobaan klinikal; penyemaian awan; penyesuaian perangkat lunak komputer;
penyewaan alat dan instrumen laboratorium; penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan alat pembaca kode batangan;
penyewaan alat ukur; penyewaan area server untuk  ruang chat serta pemberian informasi mengenai hal itu; penyewaan area
server untuk penyelesaian dana; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan
penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU),
pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik;
penyewaan dan pembaruan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan
non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan fasilitas
komputer; penyewaan fasilitas penelitian; penyewaan fasilitas penyimpanan cloud terdesentralisasi untuk pusat data kemas
orang lain; penyewaan instrumen gambar teknis; penyewaan instrumen laboratorium; penyewaan kalkulator elektronik untuk
karaoke dengan fungsi penilaian; penyewaan komputer; penyewaan komputer dan peralatan komputer; penyewaan komputer
dan perangkat lunak komputer; penyewaan komputer untuk pemrosesan data; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik;
penyewaan peralatan komputer; penyewaan peralatan laboratorium; penyewaan perangkat keras dan lunak komputer;
penyewaan perangkat keras komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan
perangkat keras komputer dan periferal komputer; penyewaan perangkat keras, perangkat lunak dan periferal komputer;
penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak basis data komputer; penyewaan perangkat lunak dan
program komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan
permainan video; penyewaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan perjalanan; penyewaan perangkat lunak untuk
akses Internet; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen
inventaris; penyewaan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan
data; penyewaan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk
jaringan komputer dan server; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
cloud computing; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; penyewaan perangkat pengolah data
dan komputer; penyewaan perangkat periferal untuk komputer; penyewaan perangkat ringan komputer; penyewaan peripheral
komputer; penyewaan program keamanan Internet; penyewaan program komputer; penyewaan program pengolahan data;
penyewaan program permainan komputer; penyewaan robot laboratorium untuk penelitian dan analisis laboratorium;
penyewaan robot laboratorium untuk pengujian laboratorium; penyewaan ruang di suatu fasilitas co-location komputer untuk
penampungan pusat data bagi pihak lain; penyewaan ruang memori di server; penyewaan ruang memori di server untuk
hosting papan buletin elektronik; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna jejaring sosial di internet;
penyewaan ruang memori server (server   memory space); penyewaan ruang memori server untuk layanan surat elektronik;
penyewaan ruang memori server untuk papan buletin elektronik; penyewaan ruang memori server untuk server jejaring sosial
agar para pengguna dapat berinteraksi di Internet dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyewaan ruang memori untuk
situs web; penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; penyewaan server basis data kepada pihak
ketiga; penyewaan server web; penyewaan server web dan server co-location untuk pusat data kemas lainnya; penyimpanan
data eletronik; penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi; penyimpanan dokumen secara elektronik;
penyimpanan elektronik dari arsip email; penyimpanan elektronik dari catatan medis; penyimpanan elektronik dari konten
media hiburan; penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; penyimpanan
elektronik dari video digital; penyimpanan elektronik dokumen dan email yang diarsipkan; penyimpanan elektronik informasi
bisnis dan keuangan; penyimpanan elektronik mata uang virtual, mata uang digital, dan cryptocurrency; penyimpanan
elektronik, yang terdistribusi media elektronik, yaitu, data, dokumen, file, teks, foto, gambar, grafik, musik, audio, video, dan
konten multimedia; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; penyimpanan foto secara elektronik; penyimpanan
gambar secara elektronik; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; penyimpanan informasi dan data elektronik
sementara; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; penyimpanan video elektronik; penyusunan dan konsultasi
konstruksi yang berkaitan dengannya; penyusunan konstruksi; penyusunan laporan arsitektur; penyusunan laporan di bidang
bioteknologi; penyusunan rencana konstruksi untuk fasilitas rekreasi; penyusunan rencana pembangunan; peramalan
meteorologi; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perancangan dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait dengan aktivitas-aktivitas anak; perancangan dan
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pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait dengan pernikahan; perancangan dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor; perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik,
pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business; perancangan perangkat ringan komputer; perancangan, pemeliharaan,
pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer; perangkat lunak asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial;
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio,
dan web; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak
pendidikan; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan di bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness),
kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall,
kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap
intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk 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 perdagangan elektronik (e-commerce) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak platform buku
besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi,
perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen,
sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan
olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan
pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat
yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung
dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) menampilkan perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman energi dan sistem kontrol lingkungan; perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) untuk digunakan dalam industri otomotif; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak komputer untuk digunakan dengan perangkat jaringan untuk pemantauan, kontrol dan otomasi di lingkungan
perumahan, komersial, dan otomotif yang memungkinkan berbagi dan mentransmisi data dan informasi antara perangkat
tersebut; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan
digital; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk analitis
kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk
otomatisasi perangkat lunak.; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) untuk digunakan dalam merancang, membuat dan
menganalisis data, metrik dan laporan di bidang kesehatan, kebugaran (fitness), tidur, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memungkinkan pengguna untuk mengelola akun karyawan, menjadwalkan dan
melacak partisipasi karyawan, dan memfasilitasi serta mengelola program kebugaran (fitness) dan kesehatan/kebugaran
(wellness) perusahaan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan
perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang topik-
topik yang menjadi minat umum, perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; perangkat lunak
sebagai layanan (Saas) dengan perangkat lunak yang menggunakan teknologi buku besar terdistribusi; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS] untuk jejaring sosial; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak
aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk
memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip suara dan video
serta rekaman antara orang, penulis, artis, dan pemain; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu, perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan,
mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar ,
klip dan rekaman suara dan video, dan untuk menambahkan efek dan filter pada musik, data, suara, gambar, klip suara dan
video serta rekaman; perangkat lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel
dan perdagangan elektronik untuk orang lain; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak
komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jaringan perangkat
elektronik konsumen.; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa
(PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama dan pelaporan biological, genetika, klinikal, medis
dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja dan data laboratorium seluruhnya
digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu
kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa
(SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu
Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan
bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang
rangkaian-rangkaian  berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu
kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai
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suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak berbasis cloud untuk memproses penggajian karyawan (termasuk
pengarsipan pajak dan pemotongan lainnya); perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk kontrol dan pemantauan
jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT); perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem
komputer penyimpanan terdistribusi; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; perangkat
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi,
mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data
perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction details), dan
mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); perangkat lunak sebagai suatu
layanan yaitu penyediaan platform superkomputasi berbasis awan; perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu, penyediaan
superkomputasi dan platform permainan berbasis awan; perangkat lunak sistem operasi yang tidak dapat diunduh yang
menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh
jaringan perusahaan; perangkat lunak telekomunikasi yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan
audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan
video, konferensi audio dan web; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu,
gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi
informasi, dan infrastruktur pusat data; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola titik akses nirkabel dan titik
akses jaringan area lokal; peranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan
dalam system pemantauan, control dan otomasi rumah dan lingkungan.; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat
komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputasi lainnya; perbaikan perangkat lunak komputer; perbaikan
perangkat lunak untuk sistem komputer; perbaikan program komputer; perencanaan Kota; perencanaan arsitektur;
perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan;
perencanaan dan desain agen perjalanan; perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan desain fasilitas olahraga;
perencanaan dan desain komunitas perumahan; perencanaan dan desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial;
perencanaan dan desain tata ruang untuk dapur dan kamar mandi; perencanaan dan desain tempat ritel; perencanaan
konstruksi; perencanaan kota dan perencanaan kota komersial; perencanaan pemulihan bencana komputer; perencanaan
proyek teknis; perencanaan proyek teknis di bidang teknik; perencanaan teknis dan konsultasi di bidang teknik ringan;
perencanaan teknis dan manajemen proyek teknis untuk pengembangan pusat data; perencanaan teknis yang berkaitan
dengan proyek pengembangan real estat; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk pihak lain;
perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga; perkembangan prostesis;
perkiraan cuaca; perlindungan jaringan komputer dan sistem komputer terhadap serangan dari virus komputer, peretas,
perusakan, intrusi tidak sah dan manipulasi data yang tidak sah; persewaan perangkat lunak komputer; persiapan laporan
ilmiah; persiapan laporan teknik; persiapan laporan teknis; persiapan laporan teknologi; persiapan laporan yang berkaitan
dengan desain industri; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain seni grafis; persiapan laporan yang berkaitan
dengan komputer; persiapan laporan yang berkaitan dengan pemrograman komputer; persiapan laporan yang berkaitan
dengan penelitian ilmiah; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian kimia; persiapan laporan yang berkaitan dengan
penelitian teknis; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian teknologi; persiapan laporan yang berkaitan dengan
perencanaan real estat; persiapan laporan yang berkaitan dengan program komputer; persiapan laporan yang berkaitan
dengan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; persiapan rencana arsitektur; persiapan sampel biologis untuk analisis di
laboratorium penelitian; persiapan sampel biologis untuk keperluan penelitian; persiapan sampel biologis untuk pengujian dan
analisis di laboratorium penelitian; persiapan sampel imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian; piranti lunak
sebagai suatu layanan ("SAAS") layanan yang menampilkan piranti lunak untuk digunakan dalam pengumpulan, analisa, dan
pemberian data dan informasi untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses industri, peralatan dan sistem produksi di segmen
hulu, tengah dan hilir industri minyak dan gas; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak
yang menggabungkan komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri
minyak dan gas; platform berbentuk layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menjelajahi, dan mencari basis data online; platform perangkat lunak berbasis blockchain dan platform perangkat lunak
komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi informasi dan kode
digital; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain yang terdesentralisasi; platform perangkat lunak untuk
pelacakan dan dukungan transaksi data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak antar-muka
pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan komunikasi cloud; platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pembelian dan penyebaran
iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan
elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengatur pengguna yang menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online terkait dengan industri otomotif; platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang perjalanan, kegiatan
rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat
lunak platform-platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang
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menampilkan perangkat lunak platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; platform sebagai layanan [PaaS]; platform
sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengunggah, streaming, dan
mengumpulkan analitik; platform sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten
dan pesan digital; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; platform sebagai suatu
layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan
manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; platform sebagai
suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan
menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak,
mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan
secara keseluruhan; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur
dan sistem jaringan komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program manajemen resiko
keamanan komputer; prospeksi minyak; providing temporary use of non-downloadable software; proyek dan studi penelitian
teknis; rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide dan jasa-jasa analisis untuk
tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; rangkaian-rangkaian berbagai macam kromosom dan jasa-jasa analisis untuk tujuan
ilmu pengetahuan dan penelitian; rekaman cloud dan layanan penyimpanan; rekayasa Perangkat Lunak; rekayasa pabrik;
rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui jaringan komputer global; rekayasa tanggul; rekayasa teknologi informasi;
rekayasa teknologi informasi [TI]; rekonstruksi basis data; rekonstruksi sistem basis data untuk orang lain; rental dan leasing
perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
rental komputer; riset dan konsultasi di bidang intelektual dan keamanan; riset industri dalam bidang sistem analisa dan
optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala
dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; saran teknis
yang berkaitan dengan pengoperasian komputer; saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi dari unit
onboard yang disediakan yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; saran teknologi yang
berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; saran yang berkaitan dengan desain perangkat keras komputer; saran
yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; saran yang berkaitan dengan desain sistem komputer; saran,
informasi dan bantuan dalam pengujian bahan, penelitian mekanik, dan studi proyek teknis; saran, informasi dan bantuan
mengenai pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi dan bantuan teknis dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas barang
dan jasa di bidang logam, baja dan aplikasinya; saran, informasi dan saran tentang bangunan terutama sehubungan dengan
pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi
keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang
berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer; saran,
konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa
sertifikasi dan jasa arsitektural; sertifikasi berlian; sertifikasi layanan pendidikan; sewa dan menyewa piranti keras komputer
dan periferal komputer; sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data,
sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam
sistem) dan sistem analisa dan optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya; studi kelayakan
ilmiah; studi kelayakan teknik; studi kelayakan teknis; studi proyek teknis; studi proyek teknis di bidang konstruksi; studi proyek
teknis di bidang penyeimbangan karbon; studi proyek teknis, yaitu, melakukan studi teknis dalam bidang desain perangkat
lunak permainan komputer dan impelentasinya; styling [desain industri]; superkomputasi berbasis awan yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
komputasi berkinerja tinggi, komputasi terdistribusi, virtualisasi, pembelajaran statistika, dan analitik prediktif; survei; survei
atau penelitian tentang konservasi keanekaragaman hayati di hutan; survei atau penelitian tentang perlindungan ekosistem di
hutan; survei dan konsultasi pertanian terkait dengannya; survei dan penelitian lahan dan geologi; survei dan riset tentang
lingkungan alam dan konservasi lingkungan alam atau pemberian informasi mengenai hal itu; survei geografis; survei geologi;
survei hak atas tanah; survei ilmiah; survei lapangan minyak; survei lapisan bantalan minyak; survei lapisan dan ladang
minyak; survei laut; survei laut, udara dan darat; survei tanah; survei teknik; survei teknis; survei teknis bangunan dan tanah;
survei teknis pabrik, kondisi dan perkembangan bangunan dan proyek konstruksi; survei teknis perubahan, desain,
peningkatan dan pemeliharaan bangunan dan proyek konstruksi; survei teknis real estat; survei topografi; survei udara; teknik;
teknik Kimia; teknik Komputer; teknik kelautan [desain dan pengembangan peralatan mekanis kerajinan di laut, dermaga dan
instalasi pelabuhan]; teknik kelautan [desain dan pengembangan propulsi perahu, sistem di atas kapal dan teknologi
oseanografi]; teknik mesin; teknik pemeliharaan; teknik sipil; teknik telekomunikasi; transfer data dokumen dari satu format
komputer ke lainnya; uji klinis; verifikasi identifikasi pribadi [keamanan komputer]; watermarking digital===
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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 penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis
sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui basis data komputer; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; pengaturan transaksi
komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan
secara daring/e-commerce===
===Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode); pemrosesan pembayaran
elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan transaksi debit elektronik;
pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet;
pemrosesan transaksi transfer bank; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran
elektronik dan transaksi pembayaran elektronik===
===Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran televisi
online; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Pengiriman Berita & Gambar Dengan
Bantuan Kompute; jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; jasa telekomunikasi; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; komunikasi dengan satelit; komunikasi dengan telegram; komunikasi
melalui telepon seluler; layanan kantor berita; layanan kawat; layanan telegraf; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-
commerce; layanan telepon internasional; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan layanan
telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; pengiriman berita melalui facsimile;
pengiriman telegram; pengoperasian peralatan telekomunikasi; penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyediaan
akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; penyewaan modem; penyewaan
peralatan telekomunikasi; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; pos elektronik; saluran telekomunikasi untuk
transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor; siaran program radio; siaran radio; siaran radio
dan televisi; siaran televisi; siaran televisi kabel; transmisi satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data dengan satelit;
transmisi telegram===
===Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global;
Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Platform digital;
aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak yang menyediakan
pasar (marketplace) virtual===
===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Layanan penyimpanan dan
pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat
pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; hosting platform e-commerce 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; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce;
perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 17:58:49
540   EtiketDID2022037903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003,  Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO

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 :

: FK-5-1-12
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; komposisi pemadam api;

komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan pemadaman api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:00:50
540   EtiketJID2022037904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kertoarjo 3/87, Surabaya
LAUW BIE ING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOYO OPTIKAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Toko Optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:01:19
540   EtiketDID2022037905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003,  Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO

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 :

: AF11E
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; komposisi pemadam api;

komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan pemadaman api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:02:38
540   EtiketDID2022037906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: smartseller + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Penjual pintar
591 Uraian Warna : biru, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 39, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk

orang lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
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terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); layanan manajemen inventaris elektronik; layanan pengaturan tampilan
etalase toko; 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; pengaturan transaksi komersial
untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; proses administrasi pesanan===
===pelacakan, penelusuran, dan manajemen pengiriman===
===Platform digital; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang terintegrasi dengan program perangkat lunak pihak ketiga untuk
memfasilitasi komunikasi pelanggan menyinkronkan inventaris mengelola dan merampingkan pesanan berbagi data
pelanggan dan menciptakan alur kerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dengan mengotomatiskan
percakapan pelanggan===
===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Situs web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang terintegrasi dengan program
perangkat lunak pihak ketiga untuk memfasilitasi komunikasi pelanggan menyinkronkan inventaris mengelola dan
merampingkan pesanan berbagi data pelanggan dan menciptakan alur kerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi
biaya dengan mengotomatiskan percakapan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk manajemen inventaris; menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang
dan jasa; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen basis
data; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal
situs web untuk digunakan oleh orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:08:44
540   EtiketDID2022037907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yusuf No.8, RT 002 RW 003, Sukabumi Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11540

Ronny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Maulana Ridha S.H
NEO SOHO, 16th Floor, Suite 1627, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol
Petamburan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVAZZI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Busana Muslim;

Celana jeans; Gamis pria; Hijab; Ikat pinggang; Jerkins; Masker wajah [busana pakaian]; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian
Pria; Pakaian linen; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pashmina; T-shirt lengan panjang; Tutup kepala; alas kaki; atasan dengan gantungan; atasan rajut; baju
berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju rajut; baju tidur;
baju untuk orang dewasa; bandana [syal]; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang;
cardigan; celana kasual; celana khaki; celana palazzo; celana panjang; celana pendek denim; corselets; daster; fedoras;
gamis; gaun; gaun dari wol; gaun denim; gaun koktail; gaun mohair; gaun pesta; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk
anak perempuan; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bulu; jaket denim; jaket panjang; jas kulit; jilbab; kaftan; kaos;
kaus [baju ketat]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kombinasi [pakaian];
korset [pakaian dalam]; legging menjadi celana panjang; manset; mantel denim; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk
wanita; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bulu; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
denim; pakaian hamil; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok maxi; sabuk kulit [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit;
selendang [pakaian]; sendal; sepatu; sepatu bot; sepatu datar; sepatu dek; sepatu gurun; sepatu kulit; sepatu renda; sepatu
santai; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan jas; sweater katun; sweater leher kru; syal dan jilbab; syal
leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; tanaman legging; topi; topi mode; tuques; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:10:17
540   EtiketDID2022037908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukumitra + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, biru tua, biru muda, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; iklan dan saran bisnis; konsultasi pemasaran bisnis; layanan iklan,

pemasaran dan promosi; manajemen catatan keuangan; memberikan informasi pemasaran bisnis; promosi penjualan; saran
bisnis yang berkaitan dengan pemasaran===
===Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler===
===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Situs web; jasa penyediaan platform digital secara daring
untuk iklan dan penjualan; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload
secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data; merancang, membuat dan memelihara situs web perdagangan
elektronik untuk orang lain; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan
situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:11:52
540   EtiketJID2022037909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Babatan Pantai Utara 9/51, Surabaya
GABRIELLA JOSEPHINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVENINGS AT GAB'S + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan klub makan; Kedai untuk sarapan;

Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan
katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa
memasak makanan; kafe; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snack-bar;
layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; lounge; memasok makanan untuk
konsumsi segera; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
penyajian makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:21:59
540   EtiketJID2022037910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapas Tengah Raya H 27 Genuk Indah RT. 001/009 Kel. Gebangsari, Kota
Semarang, Jawa Tengah

NANDRA HERMANTO, HERMANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLINIK BENECIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; layanan pemesanan salon kecantikan untuk
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orang lain; 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; layanan salon
kecantikan untuk manusia; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; salon kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:21:59
540   EtiketDID2022037910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan (Logo)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda dan biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa mempertemukan penyedia jasa

dengan pelanggan via website; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Proses
administratif pesanan belanjaan; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; transaksi komersial secara
online===
===layanan pemrosesan pembayaran elektronik; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah;
penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat lainnya===
===Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak
untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar
dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen,
kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Platform digital; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler===
===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-
line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Otentikasi online tanda tangan elektronik; Penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan
komersil; Situs web; digitalisasi dokumen [pemindaian]; 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; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs
web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data
informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data;
merancang, membuat dan memelihara situs web perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang, menyusun,
memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh
orang lain; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:22:19
540   EtiketDID2022037911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Mulyosari No.364, Surabaya
SETIJA WIBAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOPAZ Elegant Yet Lightweight + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelang jam dan gelang; Logam mulia dan campuran logam mulia; Perhiasan dan batu mulia; anting-anting; batu-batuan

mulia dan tiruannya; benang perak [perhiasan]; berlian; bros perhiasan; cincin perhiasan; emas, tidak ditempa atau ditempa;
kalung [perhiasan]; liontin; mutiara [perhiasan]; perhiasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:23:28
540   EtiketJID2022037912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Ciputat Mas blok A/F, Jl. IR H. Juanda no. 5A Kel. Ciputat, Kec. Ciputat Kota
Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT Akar Cerita Karya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roastory + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Krem
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.; layanan kafe dan restoran; layanan restoran cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:23:38
540   EtiketDID2022037913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulomas V F/7 RT/RW. 008/011, Kel. Kayu Putih,  Kec. Pulogadung, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

BERTHA

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 :

: Ayramee + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, COKELAT, MERAH dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Gunting besar; Pisau kikis (alat tangan); Tang kuku; alat cukur; alat

manikur; alat pedikur; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik;
gunting serbaguna; gunting untuk memotong rambut; hidung pemangkas rambut, listrik; instrumen cukur; kikir kuku; non-listrik
rol rambut [tangan alat]; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik;
penarik kuku [alat-alat tangan]; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; penjepit rambut [tangan alat]; pinset; pisau cukur; pisau
cukur, listrik; pisau lipat; rambut keriting setrika, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:25:48
540   EtiketDID2022037914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulomas V F/7 RT/RW. 008/011, Kel. Kayu Putih,  Kec. Pulogadung, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

BERTHA

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 :

: Ayramee + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, COKELAT, MERAH dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan

di salon kecantikan; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; steamer rambut untuk penggunaan salon
kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:27:39
540   EtiketDID2022037915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulomas V F/7 RT/RW. 008/011, Kel. Kayu Putih,  Kec. Pulogadung, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

BERTHA

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 :

: Ayramee + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, COKELAT, MERAH dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serit (Sisir Rambut); alat penyemprotan; peralatan kosmetik dan toilet; sikat kuku; sisir; sisir bulu mata; sisir dan spons;

sisir kumis; sisir non-listrik; sisir rambut; wadah sisir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:31:09
540   EtiketDID2022037916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Baru Barat 4/8, Surabaya
SUGIHARTO PANGESTU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNIA NASI KUNING + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, oranye, kuning, coklat, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:33:01
540   EtiketDID2022037917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metropolitan Tower Lantai 22, Jalan Raden Adjeng Kartini No.10, RT 10/RW 4,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Bukalapak.com Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ivor Ignasio Pasaribu S.H
Menara Palma 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BeeDoor + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa mempertemukan penyedia jasa

dengan pelanggan via website; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Proses
administratif pesanan belanjaan; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; transaksi komersial secara
online===
===layanan pemrosesan pembayaran elektronik; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah;
penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat lainnya===
===Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; 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,
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kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Platform digital; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler===
===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-
line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Otentikasi online tanda tangan elektronik; Penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan
komersil; Situs web; digitalisasi dokumen [pemindaian]; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-
line; 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; jasa penyediaan
platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan perangkat lunak
untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara
online untuk digunakan dalam manajemen basis data; merancang, membuat dan memelihara situs web perdagangan
elektronik untuk orang lain; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan
situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:34:28
540   EtiketJID2022037918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulomas V F/7 RT/RW. 008/011, Kel. Kayu Putih,  Kec. Pulogadung, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

BERTHA

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 :

: Ayramee + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, COKELAT, MERAH dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan 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; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:36:28
540   EtiketJID2022037919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulomas V F/7 RT/RW. 008/011, Kel. Kayu Putih,  Kec. Pulogadung, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

BERTHA

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 :

: Ayramee + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, COKELAT, MERAH dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; komunikasi melalui telepon menggunakan jalur internet;

komunikasi melalui telepon seluler; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai
topik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:38:37
540   EtiketDID2022037920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Cimareme Gg. Nangka NO. 24 RT.001 RW. 002 Desa Cimerang Kec.
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40553

Sadam Husen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: skatesunday + Logo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : bermain skateboard di hari minggu
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Sweater; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; celana chinos; celana kasual; celana panjang; celana

pendek; jaket [pakaian]; kaos; kaos polo; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; sweater
katun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:39:02
540   EtiketJID2022037921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulomas V F/7 RT/RW. 008/011, Kel. Kayu Putih,  Kec. Pulogadung, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

BERTHA

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 :

: Ayramee + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, COKELAT, MERAH dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; pengujian, inspeksi atau penelitian sediaan obat-obatan, kosmetik dan makanan, dan
memberikan informasi yang terkait hal tersebut; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola,
mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi
nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten
nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 18:58:01
540   EtiketDID2022037922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States of America
Alticor Inc.

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 :

: DOUBLE X
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua dan hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen vitamin dan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 19:04:05
540   EtiketDID2022037923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Podo RT 004 RW 005 Desa Gelagah Kec. Glagah Kab. Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62292

MULYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOSKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; fosfat [pupuk]; pupuk; pupuk anorganik; pupuk

campuran; pupuk fosfat; pupuk kalium; pupuk majemuk; pupuk nitrogen; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 19:56:03
540   EtiketJID2022037924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Nanas Utara II/19 RT/RW 005/004, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Bagus Harie Prabowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANGKRINGAN NUSANTARA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Layanan bar minuman anggur; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Tempat

penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); angkringan;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:03:27
540   EtiketDID2022037925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NEO SOHO RESIDENCES LT 33 UNIT 3309 JL. LETJEN S. PARMAN KAV.28
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT GALAXY WORLD TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IRONHOOF
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput

listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong rumput robot; mesin pemotong rumput traktor; mesin pemotong
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rumput, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:07:14
540   EtiketJID2022037926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 4516 N. Howard Avenue, Kerman, CA 93630, United States of America
ACTAGRO, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REACTED CARBON TECHNOLOGY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan informasi bisnis; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian

pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa konsultasi usaha
mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; 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 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 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; penyediaan informasi bisnis melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:11:29
540   EtiketDID2022037927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH dan BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; perangkat

lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:12:39
540   EtiketDID2022037928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NEO SOHO RESIDENCES LT 33 UNIT 3309 JL. LETJEN S. PARMAN KAV.28
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT GALAXY WORLD TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WINDFLIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
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510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput
listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong rumput robot; mesin pemotong rumput traktor; mesin pemotong
rumput, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:13:03
540   EtiketDID2022037929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Meruya Selatan, Rt.007/004 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta
Barat, DKI
Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11650

CV. ROBBY JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BYWI AIR MINERAL PEGUNUNGAN dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Muda, Biru Tua, Merah, Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa; jus

buah; minuman buah; minuman energi; minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:17:08
540   EtiketJID2022037930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 4516 N. Howard Avenue, Kerman, CA 93630, United States of America
ACTAGRO, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REACTED CARBON TECHNOLOGY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===analisis dan evaluasi pengembangan produk; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan teknologikal dan penelitian yang berkaitan

dengan jasa-jasa tersebut; konsultasi di bidang kimia pertanian; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan
analisis ilmiah; memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang biokimia dan bioteknologi; penelitian
pertanian; penelitian terkait dengan zat kimia khusus; penelitian yang berkaitan dengan kimia; pengukuran, analisis, dan
verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:26:18
540   EtiketDID2022037931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Griya Utama Blok A, Kav. 38-39, RT. 005, RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SUMBERJAYA KTC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYTA + LOGO K
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Baju koko; Celana; Celana jeans; Celana kerja; Gamis pria; Gaun malam; Hijab

olahraga; Ikat Kepala; Ikat pinggang; Jaket anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kebaya;
Kemeja (lengan pendek); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian luar; Peci; Sarung printing; Sarung tangan musim dingin; Sarung
tenun bukan mesin; Songkok (Peci); T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan
pendek; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju; baju hamil;
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baju olah raga; baju olahraga; blazers; blus lengan panjang; bodysuits untuk orang dewasa; celana boxer; celana dalam
wanita; celana formal; celana kasual; celana kulit; celana leging; celana pendek; celana pendek denim; celana renang; chullos
[topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dalaman jilbab; dasi; daster; gaun; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk wanita; ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket denim; jaket lengan
panjang; jaket olahraga; jaket panjang; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas; jas hujan; jas kulit;
jilbab; kamisol; kaos; kaos polo; kaos singlet; kaus; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kemeja; kemeja berkerah; kemeja
kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kerudung; kimono; korset [pakaian dalam]; mantel kulit; mantel untuk pria;
mantel untuk wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian pria; pakaian renang; pakaian santai; pakaian tidur; 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; rok; rompi; rompi bawah; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kulit; sandal
kulit; sandal mandi; sandal pakai; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; selop; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu bot *;
sepatu bot dan sepatu; sepatu formal; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak;
setelan jas; singlet; stoking; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater ringan; syal dan jilbab; syal renda; syal wol; syal
yang melingkar di leher; topi; topi renang; tuksedo; tutup kepala anak-anak; visor menjadi headwear===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:33:50
540   EtiketJID2022037932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; 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; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:51:34
540   EtiketDID2022037933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU TUA, KUNING, HIJAU, ORANGE DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; perangkat

lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:52:20
540   EtiketDID2022037934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
BRIDGESTONE CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: R154
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban untuk bus; ban dalam; ban untuk kendaraan; ban vulkanisir untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk

kendaraan; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tapak karet untuk ban vukanisir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:53:47
540   EtiketJID2022037935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tongkol Raya No. 124, RT/004 RW/009, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan
Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15116, Kota Tangerang, Banten, 15116

Zainab Al Ghazali

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 :

: SEMUA BUTUH NGEMIL + LUKISAN
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 penjual Makanan dan Minuman secara online; Toko makanan online; layanan kios makanan yang merupakan

toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan toko
ritel untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:58:42
540   EtiketDID2022037936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Cimawate RT.01 RW.03 DS.Tarunajaya Kec Sukaraja Kab.Tasikmalaya,
Prov. Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

Yusup Lisvani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADZIKRI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Gamis pria; Mukena; Pakaian muslim; dalaman jilbab; gamis; jilbab; koko habaib; pakaian olahraga muslim;

syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 20:59:01
540   EtiketJID2022037937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU TUA, KUNING, HIJAU, ORANGE dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; penerbitan,
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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; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:07:23
540   EtiketJID2022037938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Salak V Nomor 7, 004/009, Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
16417, Kota Depok, Jawa Barat, 16417

Pitra Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANEN RANUM + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman;

Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa kios makanan dalam
bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari
logam; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi,
dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel online; Proses administratif pesanan belanjaan; Toko
Grosir Elektronik; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; iklan
dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir
untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; 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 padi-
padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan
bunga alami, bahan makanan untuk hewan; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan grosir untuk
tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk yogurt beku; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi;
penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:08:10
540   EtiketDID2022037939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Salak V Nomor 7, 004/009, Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
16417, Kota Depok, Jawa Barat, 16417

Pitra Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANEN RANUM + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk

hewan; Rangkaian buah segar (parcel); Rangkaian bunga segar (buket); benih untuk hidroponik; bibit tanaman; buah segar;
herbal segar organik; kacang tanah segar; kaktus; karangan bunga kering; kunyah-kunyahan untuk binatang; pepaya, segar;
pisang, segar; rempah-rempah Segar; sayuran hidroponik segar; singkong, segar; tanaman dan bunga alami; ubi, segar;
umbi===

Halaman 281 dari 381



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:17:24
540   EtiketJID2022037940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Emerald Garden Blok B7 Sektor 9 Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota
Tangerang Selatan, Banten

Oki Setiana Dewi

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 :

: MAHA ISLAMIC SCHOOL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan secara online; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;

Layanan pendidikan dasar; Sekolah; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; layanan
pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan
yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah;
melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah
pertama; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:36:33
540   EtiketJID2022037941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM PURI CIKARANG HIJAU BLOK C3  NO.01A RT/RW 005/010 KEL.
KARANG ASIH KEC. CIKARANG UTARA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

NANANG  ISMAIL RAHARJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRACALIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU DAN UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa kursus; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; 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; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Penyediaan
dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan;
lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; menyediakan
kursus pengajaran online; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pendampingan akademik
anak usia sekolah; pendidikan anak usia dini (PAUD)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:41:24
540   EtiketJID2022037942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi

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 :

: Super Arena
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===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 pengembangan konten untuk hiburan; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; 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; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan 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; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi
perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even
olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; jasa 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-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; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:44:28
540   EtiketJID2022037943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi

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 :

: Super News
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 pengembangan konten untuk hiburan; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; 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; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan 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; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi
perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even
olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; jasa 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-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; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
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perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:47:17
540   EtiketDID2022037944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRAMAT ARIS RT.005 RW. 003, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
RICA ANDRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RICA ANDRIANI COSMETICS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Krim obat 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; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; infus herbal obat; minuman obat herbal;
obat dan salep herbal; obat herbal; obat-obatan herbal; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh
eksternal; teh herbal untuk penggunaan obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:48:58
540   EtiketJID2022037945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN MENTENG SQUARE TOWER AR-07 JL. MATRAMAN NO. 30 E
KENARI SENEN JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PERKUMPULAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI INDONESIA (PDSRI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI KLINIK INDONESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, biru, hitam, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan instruksi simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di

bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan kedokteran; melakukan acara
pendidikan; melakukan kursus pendidikan; mengajar di bidang kedokteran; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran; pelatihan di bidang kedokteran; pendidikan
kesehatan; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan;
publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:50:25
540   EtiketJID2022037946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi

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 :

: Superseru!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
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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 pengembangan konten untuk hiburan; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; 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; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan 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; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi
perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even
olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; jasa 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-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; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:51:49
540   EtiketJID2022037947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN MENTENG SQUARE TOWER AR-07 JL. MATRAMAN NO. 30 E
KENARI SENEN JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PERKUMPULAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI INDONESIA (PDSRI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI KLINIK INDONESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, biru, hitam, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa penasehatan

ilmu kedokteran; layanan dokter; layanan klinik medis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; memberikan
informasi di bidang kedokteran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:53:16
540   EtiketJID2022037948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN MENTENG SQUARE TOWER AR-07 JL. MATRAMAN NO. 30 E
KENARI SENEN JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PERKUMPULAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI INDONESIA (PDSRI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOLEGIUM RADIOLOGI INDONESIA (KRI) + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan instruksi simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di

bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan kedokteran; melakukan acara
pendidikan; melakukan kursus pendidikan; mengajar di bidang kedokteran; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran; pelatihan di bidang kedokteran; pendidikan
kesehatan; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan;
publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:53:29
540   EtiketDID2022037949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; perangkat

lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 21:55:02
540   EtiketDID2022037950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2-9, Higashigoken-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
ZEBRA CO., LTD.

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 :

: ZEBi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZEBI = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis; alat tulis menulis; bolpen; pena; pena jel; pena penanda dari kain tebal

(felt); pensil mekanik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 22:00:10
540   EtiketJID2022037951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH dan BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; 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; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 22:08:17
540   EtiketDID2022037952

730 Nama Pemohon : PT Pupuk Indonesia (Persero)
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Alamat Pemohon : Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU TUA, KUNING, HIJAU, ORANGE dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; perangkat

lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 22:30:02
540   EtiketJID2022037953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAN PUPUK INDONESIA dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU TUA, KUNING, HIJAU, ORANGE dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; 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; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 22:32:27
540   EtiketJID2022037954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Indraloka II H/11, RT 008 RW 006,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11460

ERIYANTO SAMSURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EIGHT WISH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor Elektronik; Distributor

perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat
lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan
distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan,
konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan ritel atau layanan grosir untuk
perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan
toko ritel online; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Pusat perbelanjaan
yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; agen impor-
ekspor; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa ritel; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin
permainan dan peralatannya; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons,
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sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah
belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan
tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan
secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang
porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor
jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang
(bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana
air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat
pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk
minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol
baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari
logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut
dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara
termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk
berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk
pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton,
karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk
keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur,
flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa 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 headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; layanan ritel
online; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk permainan; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 22:37:23
540   EtiketJID2022037955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Satria Blok III No. : 10, R.T. 001, R.W. 005, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan
Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78117

David Susanto, Willy Soesanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OPTIK MUSTIKA EYE & VISION + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Eye (bhs. Inggris) = mata, vision (bhs. Inggris) = penglihatan sehingga Mata adalah suatu mustika
(benda berharga) yang harus dirawat, dilindungi agar dapat mencapai penglihatan yang baik.

591 Uraian Warna : Merah dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; layanan toko ritel menampilkan kacamata===
===layanan ahli kacamata; layanan informasi terkait lensa kontak dan kacamata; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa
kacamata; pemasangan kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 22:58:18
540   EtiketDID2022037956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Tulis III No. 64 D Batu Tulis Residence, Kel. Batu Ampah, Kec. Kramat Jati,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Anis Triyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: namine + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
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kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata,
balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 23:09:39
540   EtiketDID2022037957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dahlia no. 10 RT 005/05, Jatibening Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412
Dyah Utami Amandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shaykaaz + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan menggunakan warna coklat tua #5a3e3a dengan aksen gambar mahkota warna hija
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 23:14:32
540   EtiketDID2022037958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bajoka No. 25, Rt. 005 Rw. 002, Bukit Sofa, Siantar Sitanalasi, Pematang Siantar,
Sumut., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, 21137

PT. MATAHARI AGRI BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Foliplus88
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah 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; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia
untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir
dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui
udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk
organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah;
Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk];
aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami
digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam
[pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [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
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kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk
kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk
mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur
tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk
superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman
terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk
penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk
untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput
laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk
mencegah pembentukan kerak; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan pupuk; substrat
untuk hidroponik; superphosphate [pupuk]; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat];
tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 23:27:53
540   EtiketDID2022037959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Layer Permai 7 No. 7, RT/RW 012/007, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Minawati Sjafrudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINIKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; 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; Masker kecantikan untuk tangan; Pencuci
tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan
kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Scrub untuk keperluan 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; cairan
pembersih; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh;
krim pemutih kulit; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; lotion pelembab [kosmetik]; 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, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); minyak parfum; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; pelembab kulit; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun batang; sabun mandi cair; sabun wangi; sampo dan
kondisioner rambut; scrub tangan; scrub wajah; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan make-up
untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 23:30:06
540   EtiketDID2022037960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Layer Permai 7 No. 7, RT/RW 012/007, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Minawati Sjafrudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINIKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Mug keramik;
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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; Nampan
untuk keperluan rumah tangga; Parutan (alat rumah tangga); Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan
dapur atau rumah tangga; Spons untuk keperluan rumah tangga; alat alat kebersihan rumah tangga; alat penuang untuk
penggunaan rumah tangga; atomizers untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; baki keperluan
rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; ember besi untuk
keperluan rumah tangga; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; kontainer rumah
tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak resep [wadah rumah tangga]; parut keju untuk keperluan
rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah tangga; pencakar untuk keperluan rumah tangga; penyapu untuk keperluan
rumah tangga; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia;
peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan untuk keperluan rumah tangga; sabut gosok untuk keperluan
rumah tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk keperluan
rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk
keperluan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; spons untuk pembersih
dan rumah tangga; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; toples plastik
untuk keperluan rumah tangga; wadah kaca rumah tangga; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah
tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 23:40:32
540   EtiketDID2022037962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ULEE ATEUNG, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, 24462
MURAYATSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RY LIFESTYLE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : STYLE GAYA LIFESTYLE GAYA HIDUP
591 Uraian Warna : WARNA HITAM GOLD KOMBINASI PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Kaos anak-anak; Kaos kaki pramuka;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek,
jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pengikat kaos kaki; baju kaos (t-shirt);
celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana formal; celana kasual; celana pendek bersepeda; celana pendek denim;
celana tanaman denim; celana tempur; kaos; kaos grafis; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong
anak-anak; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki
American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/06/2022 23:45:21
540   EtiketJID2022037963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City, Ruko Sentra Niaga Blok B8, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT CAHAYA LENTERA ESA ABDI NUSANTARA

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

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : CLEAN INC. + LOGO
566 Arti Bahasa : CLEAN merupakan singkatan dari nama Pemohon yaitu PT CAHAYA LENTERA ESA ABDI

NUSANTARA; dan Inc. merupakan kependekan dari Incorporation yang mempunyai arti Perusahaan
591 Uraian Warna : Hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa kebersihan dalam sifat mengumpulkan sampah, selain transportasi; jasa konsultasi nasehat pembersihan; jasa

pembersihan industri dan komersial; layanan kebersihan; layanan kebersihan domestik; memberikan informasi terkait
pembersihan gedung; pembersihan area umum; pembersihan bangunan [permukaan luar]; pembersihan gedung kantor dan
tempat komersial; pembersihan interior bangunan; pembersihan interior dan eksterior bangunan; penyediaan informasi, saran
dan konsultasi terkait pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:16:12
540   EtiketDID2022038074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Epiwalk Lt.7 Unit B..717 Kawasan Rasuna Epicentrum. Jl.. H.R. Rasuna Said, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT. Inti Boga Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gaskhii + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Khii berarti Gas dalam bahasa turki
591 Uraian Warna : 1. Hitam 2. Merah degradasi orange 3. biru degradasi putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===gas sintetis [bahan bakar]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:17:14
540   EtiketDID2022038075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Floor 3, Building A2, No.11, Kaiyuan Avenue, Huangpu District, Guangzhou, China
Guangdong Dayuan Oasis Food Safety Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FSTEST DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia untuk analisis di laboratorium, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; budaya mikroorganisme,

selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; katalis biokimia; kertas lakmus; kertas reaktan, selain untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; kertas tes, bahan kimia; kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; reagen kimia, selain untuk kegunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan bahan kimia untuk tujuan ilmiah, selain
untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran
hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:20:21
540   EtiketDID2022038076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Selam I GG Bahagia No 26 D, Kel/Desa Tegal S Mandala I, Kec. Medan Denai,
Kota Medan, Sumatera Utara

YOSE FOEJISANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUANYEK + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CUANYEK itu kepanjangan dari Cuan Peyek, dimana cuan artinya uang atau rejeki
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591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih, Kuning, dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Tepung peyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:21:00
540   EtiketJID2022038077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIRNAGALIH RT.004/RW.001 MEKARSARI, KECAMATAN NEGLASARI, KOTA
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15129

MAHARANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TWISTIC CUSTOM + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; 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

03/06/2022 11:24:12
540   EtiketDID2022038078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sapari No. 33 RT.001 RW.001 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi 68472 -Jawa Timur , Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68472

PT. LAUTINDO SYNERGY SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUNA KING + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Blue
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk makanan laut yang dibekukan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:25:56
540   EtiketJID2022038079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.GADING VII BLOK E / 9, KEL. TUGU SELATAN, KEC. KOJA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

SURYA WIDJAYA BUDIAWAN

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 :

: BIER & FLUGEL (B&F) + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balai musik; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan

bersantai; 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 dan pertujukan; 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 perencanaan
pertunjukan hiburan; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat produksi
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rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau
hiburan; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Mencari musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengorganisasi kontes
bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan
informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Merencanakan atau
manajemen atas hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Pengaturan acara hiburan;
Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Pusat hiburan keluarga; Sambrah (Pertunjukan Musik); Tetalu
(Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); agen pemesanan untuk layanan hiburan; grup band musik; hiburan; hiburan
dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; informasi hiburan; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa
hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa
hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan,
yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa klub musik; jasa
konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa produksi musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio;
jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa pengaturan/organisasi
pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan musik; layanan agen tiket hiburan; layanan arcade hiburan; layanan hiburan;
layanan hiburan klub malam; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan teater; layanan
klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan pusat hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan;
memberikan informasi di bidang musik; 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 melalui situs web; 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 dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan informasi hiburan
melalui situs web; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live
atau rekaman musik; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan
cosplay; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan musik live; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pengaturan acara musik; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey,
festival musik, pesta dansa dan klub malam; penyediaan dan pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan informasi hiburan;
penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk
Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan
podcast di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan dan pengaturan untuk
pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; pertunjukan
musik; pertunjukan musik langsung; presentasi acara hiburan langsung; presentasi pertunjukan hiburan langsung; produksi
dan penerbitan musik; produksi hiburan langsung; produksi konser musik; produksi musik; produksi podcast; produksi
rekaman suara, musik dan video; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi materi
multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik;
reservasi hiburan dan kesenangan===
===Bar; 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 bar; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe-kafe; Kafetaria; Layanan bar minuman anggur; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Rumah bir; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bar; layanan bar kopi dan
kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan informasi bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pembuatan bir;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan salad bar; menyediakan layanan bar; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:26:18
540   EtiketJID2022038080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Puyuh V Blok KF No.28 Kelapa Gading Permai, Kelapa gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Ir. Iwan Sugiarto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I MATHS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Matematika untuk anak dengan mempergunakan alat peraga atau permainan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di
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bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan
hotline; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan
melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan seminar
pendidikan; penyebaran materi pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:29:02
540   EtiketDID2022038081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend.Achmad Yani No.152, Tegal 52121, Kota Tegal, Jawa Tengah
TATANG BUDIONO TJAHAJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Halim Wibisono S.E., M.M.
Jalan Pembangunan I/27A   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TONG TJI JASMINE TEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, kuning, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman barbahan dasar teh termasuk

teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Ocha / teh jepang;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh hitam
es; Teh latte; Teh lemon; Teh rosela; Teh serai; bubuk campuran es teh; daun teh; es teh; 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 dengan bahan dasar teh;
minuman es berbahan dasar teh; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari
teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh beraroma; teh bubuk; teh celup; teh dalam kantung tidak mengandung obat; teh
hijau; teh hijau bubuk; teh hitam; teh instan; teh jeruk nipis; teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:29:35
540   EtiketDID2022038082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O. Box: 40769, Dubai - United Arab Emirates (U.A.E.)
STERLING PERFUMES INDUSTRIES LLC

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 :

: club de nuit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : club de nuit : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); aromatik [minyak esensial]; deodoran untuk manusia atau untuk hewan;

kosmetik tanpa obat; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak esensial; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; sediaan
peralatan mandi tanpa obat; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:30:49
540   EtiketDID2022038083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penjaringan Timur VI/PD 6 Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60297

PT. Biofeed Teknologi Industri

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 :

: BIOFEEDPRO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:32:40
540   EtiketJID2022038084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. R A Kartini No. 106 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 90913

NADIA AUDRIS GO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGA JAYA ABADI ELEKTRONIK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MEGA JAYA ABADI ELEKTRONIK adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, dan Emas.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:34:59
540   EtiketDID2022038085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KOMANDO III GG. IV NO. 26 RT 012 RW 002 KEL. KARET, KEC. SETIA BUDI
JAKARTA SELATAN PROV. DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

ALVIN KWEE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Merah, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju tidur; Celana; Celana panjang longgar batik; baju; baju batik; baju tidur; celana formal; celana panjang; celana

panjang besar batik; piyama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:37:29
540   EtiketJID2022038086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. K A Dachlan No. 8A, RT 008 RW 009, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13140, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13140

KEVIN KUSWADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FUTOTTA BABY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna biru muda dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Toko online yang

menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:38:17
540   EtiketDID2022038087

730 Nama Pemohon : PT CALBEE-WINGS FOOD
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Alamat Pemohon : Gedung Graha Gawi Jl. Setiabudi Selatan Kav 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12920

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRISBEE FRENCH FRIES + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam rempah madu; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Jagung manis, sudah diproses; Kacang rasa

(berbumbu); Keripik Kentang Telur Asin; Keripik rumput laut; Keripik singkong aneka rasa; Keripik talas; Keripik ubi aneka
rasa; Keripik ubi dengan perasa; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan
dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan rumput laut goreng; Mentega dari bawang putih; Olesan berbahan dasar
bawang putih; Produk terbuat dari kentang; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan
digunakan sebagai sayuran; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bubuk keju; ekstrak daging sapi panggang; jagung manis,
diolah; kacang diberi bumbu; kacang dilapisi madu; keju; kentang goreng; kentang, diawetkan; kentang, diolah; keripik; keripik
buah; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik pisang; keripik sayuran;
keripik singkong; keripik tempe; keripik ubi; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar laver
(rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan
siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau
kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan
daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan
olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; mentega; mentega dengan bumbu; mentega madu; onion rings (olahan dari bawang);
pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang;
rumput laut panggang; saus keju; stok olahan berbahan dasar rumput laut; susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:38:20
540   EtiketJID2022038088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pasir Berkah 12 Nomor 154 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Nanggeleng,
Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43145, Kota Sukabumi, Jawa
Barat, 43145

Nilam Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOSSMAN CHICKEN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Oranye, Ungu, Hitam, 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.; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi
goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; kedai ayam goreng; layanan restoran cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:39:47
540   EtiketDID2022038089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIWARUGA GANG ALPA NO.75B RT.005 RW.005 CIWARUGA, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40559

GERRY PERMANA SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JURAGAN MESIN Supplier Mesin Laundry + Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor

Elektronik; Iklan melalui media elektronik; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui
situs web; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; 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 sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Pemasaran melalui media elektronik; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan,
linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor
induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi,
penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko-toko Grosir Elektronik; beriklan melalui media elektronik; layanan eceran atau
grosir untuk deterjen; pengecer toko serba ada; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; toko
elektronik; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung===
===Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; mekanisme untuk peralatan yang
dioperasikan dengan koin; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin kasir; mesin yang dioperasikan dengan koin;
mesin-mesin elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:45:19
540   EtiketDID2022038090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunggingan RT 04 Rw 03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59317

Afrikhah Khulda, Afrikhah Khulda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ar Rikna + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : pink ; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:48:15
540   EtiketDID2022038092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Garden Blok B4/15 RT. 005 RW. 018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

MIEKE NILAM SUDIRGIO, BSC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : arVo
566 Arti Bahasa : Bernilai tinggi
591 Uraian Warna : abu-abu, kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===komponen listrik; komponen listrik dan elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:50:09
540   EtiketDID2022038093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: seftianah, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
seftianah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ahora
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan putih dengan latar biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal mata mengandung pengharum; Dispenser pengharum ruangan; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik;

Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; sediaan pengharum ruangan; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan
pengharum untuk ruangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:51:18
540   EtiketJID2022038094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karang Anyar 28 / C-4 RT.006 RW.005, Gabahan, Semarang Tengah, Kota
Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50135

EKO UTOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOH LIEM + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Coklat, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Pemesanan meja restoran secara online; Pusat Jajanan

Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran keliling
dengan menggunakan truk (Food Truck); Warung makan; jasa katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran swalayan; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan layanan restoran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:52:45
540   EtiketDID2022038095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 204, Dongfeng four Rd., Dongcheng Town, Yangdong Dist., Yangjiang City,
Guangdong

DKS ENTERPRISE CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kitlucy + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===cetakan [peralatan dapur]; ember plastik; kotak makan siang; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; mashers

makanan; pembuka botol, non-listrik; pemeras lemon; penapis untuk keperluan dapur; peralatan dapur; peralatan kue;
peralatan memasak, non-listrik; rolling pin untuk penggunaan dapur; sikat sayur; spatula untuk penggunaan dapur; talenan;
tumbuk sayuran; wadah es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:52:49
540   EtiketDID2022038096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penjaringan Timur VI/PD 6 Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60297

PT. Biofeed Teknologi Industri

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 :

: BIOFEEDPRO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan Hewan Peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:55:29
540   EtiketDID2022038097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Carrilo Residence, Jalan Carrilo 2 No 15, Paramount Land, Gading Serpong,
Kabupaten Tangerang, Banten

ERWIN LIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEMALE SECRET + LOGO FS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih anti-penuaan; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Toner anti-penuaan; bedak wajah ditekan;

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 dan pelembab anti-penuaan; 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; mengklarifikasi tonik wajah; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah tidak
mengandung obat; 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 dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; 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

03/06/2022 11:56:01
540   EtiketDID2022038098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARANG ANYAR PERMAI 55 BLOK C NO. 38 , KEL. KARANG ANYAR KEC.
SAWAH BESAR , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ROBERT SANTOSO

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 :

: TORA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ABU-ABU, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim pelindung; Pelindung tempat

duduk untuk kendaraan (cover seat); bumper kendaraan; bumper untuk mobil; interior pelindung untuk kendaraan; pelindung
ban anti cipratan; pelindung body motor; pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung lampu
untuk kendaraan; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan
motor; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; peredam goncangan (bumper beams); sabuk pengaman; strip anti silau dan
pelindung sinar matahari  untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:57:16
540   EtiketDID2022038099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Griya Utama Blok A, Kav. 38-39, RT. 005, RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SUMBERJAYA KTC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYTA + LOGO K
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembungkus; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong,

buku catatan; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Brosur-brosur;
Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Formulir; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Kop surat; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Label dari kertas atau karton yang dapat
dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dicetak; Label kertas; Lembar kertas pelapis,
khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Materi periklanan yang dicetak; Materi presentasi audiovisual yang dicetak; Materi
promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak
tampilan produk; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Plastik seal cup;
Poster periklanan; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Pulpen; Selebaran iklan; Stempel (cap) dan
stiker (alat tulis menulis); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Surat kabar perusahaan; Tas, amplop, kertas, dan
kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); Tempat kartu identitas; Voucher; agenda; alas kardus; amplop
kertas untuk kemasan; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan
yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan pembungkus kertas; bahan promosi dan iklan; baki surat; barang
cetakan untuk informasi pengetahuan; barang-barang dari karton; barang-barang dari kertas; barang-barang publikasi
tercetak; barang-barang yang terbuat dari kardus; brosur cetak; buklet; buklet yang dicetak; buku; buku agenda; buku catatan
hukum; buku harian; buku komposisi; buku referensi; cetakan grafis; cetakan seni; file dokumen [alat tulis]; film kemasan
plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; folder untuk surat; hiasan meja [alas] terbuat
dari kartu; isi ulang untuk instrumen gambar; kalender; kalender advent; kalender sobek; kantong belanja dari kertas; kantong
kertas; kantong kertas belanja; kartu nama; kartu ucapan; kartu-kartu; katalog; katalog pesanan surat; katalog yang
menampilkan barang dagangan permainan komputer; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan
wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kertas belanjaan; kertas cetak digital; kertas grafik; kertas kado; kertas kop
surat; kertas-kertas kemasan; klip surat; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kertas; kotak kertas; majalah [majalah
berkala]; majalah cetak; majalah poster; manual [buku pegangan]; map untuk kertas; materi promosi tercetak; notebook kertas
kosong; notes bergambar; packing [bantalan, isian] bahan kertas; pamflet iklan; papan iklan kertas atau karton; papan iklan
tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan kertas; papan poster; pembuka surat; pena berwarna;
pena untuk menandai [alat tulis]; pengemasan wadah kardus; penggaris; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; perekat plastik untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; perekat stiker cetak; pola untuk
membuat pakaian; poster; poster mural dinding; program acara; publikasi tercetak; publikasi yang terkait dengan teknologi,
teknologi digital dan gawai tercetak; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; selebaran; selebaran informasi; spidol warna-
warni; staples untuk kertas; stiker bemper; stiker dekoratif untuk helm; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stopmap; tanda-
tanda kertas iklan; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tisu toilet; tisu wajah kertas; wadah kemasan industri dari karton;
wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 11:58:10
540   EtiketDID2022038100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dinoyo 11-19, Surabaya, Jawa Timur
PT PERUSAHAAN CAT, PERNIS DAN KALENG MATARAM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMCO COLOR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru Tua, Biru Muda, Hijau, Orange, Putih, Hitam, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis dasar untuk digunakan pada permukaan lantai; Cat; Cat putih (pewarna atau cat); Cat

semprot; Cat untuk bangunan; campuran cat; cat *; cat air; cat akrilik; cat anti air; cat anti bakteri; cat anti bakteri dan jamur;
cat anti bocor; cat anti jamur; cat anti karat; cat arsitektur; cat berbasis resin sintetis; cat eksterior; cat emulsi; cat interior; cat
kain; cat lantai; cat minyak; cat pelapis anti bocor; cat resin sintetis; cat rumah; cat tahan air; cat tembok; cat untuk lantai
beton; cat, pernis, pernis; cat-cat sintetis; lak untuk digunakan sebagai pelapis permukaan; pelapis kayu [cat]; pernis; pernis
untuk digunakan dalam pembuatan kabinet; pernis untuk melindungi lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:00:09
540   EtiketJID2022038131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl A. Yani Km 5 Komp. Dharma No. 01 RT. 01 RW. 01 Pemurus Baru Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70249

PT BORNEO SENTRA NOESANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Djamoean
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; 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; 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 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 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, 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

03/06/2022 13:05:07
540   EtiketJID2022038132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower, District 8 Lot 28, SCBD, lantai 65, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54,
PT BANK COMMONWEALTH
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Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CommBank Dynamic
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CommBank = Bagian dari nama badan hukum pemilik merek | CommBank Dynamic = Suatu
penamaan.

591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perbankan; jasa keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:05:38
540   EtiketDID2022038133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Permata Palem D/19 Rt. 004 Rw. 007
Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong,
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

LUSNO RASIMAN

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 :

: ISPIRI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ISPIRI + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Velg untuk roda kendaraan; WIPER KACA MOBIL; ban kendaraan; gril mobil;

kampas rem; pegas suspensi untuk mobil; pelek untuk roda mobil; sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:06:49
540   EtiketDID2022038134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Deltamas Cluster Catania B 5 , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
Ida Fitriawati Rosadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUREN88
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna label terdiri dari warna kuning dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman es buah durian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:08:27
540   EtiketDID2022038135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Walet Elok 1 Blok GA No. 12,
Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara 14460, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. MENO MAKMUR SENTOSA

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 :

:
Merek Kata dan Lukisan
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ACODO + Logo
566 Arti Bahasa : ACODO + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplifier dan penerima audio; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai ponsel (baterai isi ulang); Kabel USB untuk

ponsel; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Lensa; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau
flashdisk pada handphone); Pengisi daya; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya
super cepat (nirkabel); Peralatan periferal komputer; Perangkat nirkabel  untuk pertukaran data; Perangkat speaker atau
audio; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Speaker [peralatan audio]; USB pengisi
daya; alas mouse; baterai listrik; casing untuk ponsel pintar; earphone; headphone; headset nirkabel untuk telepon seluler,
ponsel pintar dan komputer tablet; headset untuk telepon seluler; indikator kuantitas; kabel dan konektor audio dan speaker
listrik; kabel data; kabel magnet; kaset audio; keyboard komputer; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu
sinyal; lensa selfie; loudspeakers; mixer daya [peralatan audio]; mouse [periferal komputer]; pena elektronik [unit tampilan
visual]; penerima audio dan video; pengeras suara; pengisi baterai; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai untuk komputer
tablet; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; peralatan audio
visual; perekam kaset audio; perlengkapan speaker; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); speaker audio nirkabel;
speakerphone; tali ponsel; tongkat selfie [monopod genggam]; wadah akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:11:34
540   EtiketDID2022038136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL EPIDKA BLOK C2/16, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
IREINE PUSPITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKE A WHISK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti, sandwich, biskuit; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); meringues (kue); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:14:12
540   EtiketJID2022038137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower, District 8 Lot 28, SCBD, lantai 65, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

PT BANK COMMONWEALTH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CommBank Premier
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CommBank = Bagian dari nama badan hukum pemilik merek | CommBank Premier = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perbankan; jasa keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:15:04
540   EtiketJID2022038138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Layungsari II No. 17 RT.005 RW.017, Kel. Empang, Kec. Kota Bogor Selatan,
Kota Bogor, Jawa Barat

Yuniawati

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

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : AYAM GORENG WARUNG DOYONG
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafetaria; Kantin; Kedai; Restoran; Warung makan; kafe; katering makanan dan minuman; kedai ayam goreng; layanan

untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:17:25
540   EtiketDID2022038139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Permata Palem D/19 Rt. 004 Rw. 007
Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong,
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

LUSNO RASIMAN

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 :

: LSF + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LSF + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Silver dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Velg untuk roda kendaraan; WIPER KACA MOBIL; ban kendaraan; gril mobil;

kampas rem; pegas suspensi untuk mobil; pelek untuk roda mobil; sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:17:35
540   EtiketJID2022038140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Gading Rivera Blok 1PF 24/1 RT 001/024, Pegangsaan Dua, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

Dicky  Yohanes

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROMAXX CREATIVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Bro = Sebuah organisasi persaudaraan, partner/perdagangan
Maxx = Semua yang terlibat dalam perdagangan/ profesi tertentu/ berbagai minat atau kualitas yang
sama dan maksimal
Creative = Tidak terbatas pada dunia kreatif yang luas

591 Uraian Warna : Hitam #000000, merah #F91919, ungu #A82CA5, hijau stabilo #62CC32, orange #ED7D2B, biru toska #20BEC6, hijau lumut
#4F6CBF, ungu toska #FFB600, ungu muda #D154B0, hijau toska #38BA8F

511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; 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; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; 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; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Promosi
barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; desain materi
iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; iklan dan promosi perusahaan; jasa
periklanan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan periklanan
dan manajemen penjualan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; penyebaran materi pemasaran; penyediaan
informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:22:49
540   EtiketDID2022038141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Anyer Lingk Komp Sinyar, RT.014 RW.006, Tegal Ratu, Ciwandan, Kota
Cilegon, Banten, 42445

PT BUNGASARI FLOUR MILLS INDONESIA
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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 :

: GOLDEN EAGLE DELIMIX & GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan dasar pizza; Campuran tepung; Kue berbahan dasar tepung;

Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang
mengandung tepung; Roti pastry; adonan wafer; bahan pelembut kue; bubuk pengembang; campuran muffin; campuran
panekuk; campuran pastry; gandum, diolah; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; kue gandum; kue pastry; makanan
ringan berbahan dasar gandum; makanan siap saji berbahan dasar mie; roti dan roti bun; roti multigrain; tepung bumbu;
tepung gandum; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung kue; tepung roti gandum; tepung tanpa rasa; tepung untuk
makanan dan minuman; tepung yang mengembang sendiri; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:26:03
540   EtiketDID2022038142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LETKOL ISTIQLAH NO. 56 RT. 001 RW. 003 KEL. SINGONEGARAN KEC.
BANYUWANGI, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

REINHARDT ANTHONIUS STANLEY

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 :

: BETHSIESKIN CLINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah 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;
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; 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 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
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semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit,
krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner,
maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil
untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti
keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun 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 seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk 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 surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan
kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan
penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu
untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner
cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; 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; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun
untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter untuk keperluan 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 tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung
obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan
pada kulit; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit;
kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa
obat; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-
up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-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 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 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 pagi untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk
penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang
[kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
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pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; 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 sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang;
krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan
kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak
dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; 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 kecantikan, krim
dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak
berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan 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; penutup mata gel untuk
keperluan 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; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun
cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun 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 dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim
tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; 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
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan
kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim
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wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi,
serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan
mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk
digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; 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; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:27:32
540   EtiketJID2022038143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar 30, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
GARFILD FREDRIK OLIVER POSUMAH

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 :

: Garfild Posumah + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru donker, gradiasi biru, putih, biru tua
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 di bidang bisnis melalui media
sosial; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui
media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
pengajuan dan pelaporan setoran pajak; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di
bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial;
Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa-
jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik;
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; Organisasi, mengatur
dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Penyediaan pelatihan
secara online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku
pegangan, dan buku di bidang manajemen strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam
bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan;
Penyelenggaraan webinar ( seminar online); layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan pendidikan hukum; 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, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; memberikan berita di bidang
hukum; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan video instruksional yang tidak
dapat diunduh di bidang keuangan melalui situs web; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan;
menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan keuangan; menyediakan video pembelajaran online
yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan
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melalui situs web; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
organisasi acara hiburan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan
konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pertunjukan hiburan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan
organisasi; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung; penyediaan
informasi hiburan; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan
program pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:27:52
540   EtiketDID2022038144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 58, Meijia Road, Economic & Technological
Development Zone, Chongqing,
China

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: V Fold
Merek Kata

566 Arti Bahasa : V Fold : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telepon Seluler; ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:29:24
540   EtiketJID2022038145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Gading Rivera Blok 1PF 24/1 RT 001/024, Pegangsaan Dua, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Dicky  Yohanes

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fightbugs
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan kuning Nomor Warna :  #000000, #FFFFFF, #FFC301
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemusnahan hama; jasa pengendalian hama, selain untuk pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan;

pembasmian kuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:31:51
540   EtiketJID2022038146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Solo - Sragen KM 7,5 Ngringo, Jaten, Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah, 57731

PT. ROSALIA EXPRESS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Biru Putih Emas Hitam Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket,

bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Pengiriman paket; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket;
pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi]; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir;
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pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengumpulan, pengangkutan
dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat,
korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air;
penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai
moda transportasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:32:31
540   EtiketDID2022038147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang
Barat, Bekasi 17530

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI CHOCO SPREAD COKLATNYA INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SARI CHOCO SPREAD COKLATNYA INDONESIA = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru, kuning, oranye, putih, dan merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Hasil produksi susu; Minuman susu (dengan

susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Selai; Susu cair dalam kemasan; Susu
kental manis; minuman berbahan dasar susu; selai; susu dan minuman susu; susu kental; susu segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:33:16
540   EtiketJID2022038148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Semen No. 21, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11330

Dea Meilita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mie Laji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kedai mie ayam pangsit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:36:18
540   EtiketJID2022038149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taruna 4 No. 51 Rt.002/Rw.066, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang,
Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15118

DIANGGA SETIADI PRAYOGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUP LIST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Kuning & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Jasa hotel dan resor; 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.; Katering
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makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman; Sediaan-sediaan makanan; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; katering makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:36:45
540   EtiketDID2022038150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sutera Asri III No. 17, RT.004 RW.005, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten

Edward Tansol

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 :

: Okta Vision Automotive Lighting Specialist
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; Lampu mobil; Lampu suasana LED; Mesin lampu LED; Penerangan; Penerangan LED; Penyebar cahaya

(LED); Peralatan penerangan LED; bola lampu LED; bola lampu mobil; lampu; lampu belakang mobil; lampu besar untuk
mobil; lampu depan otomotif; lampu kepala mobil; lampu lampu LED; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu proyeksi LED;
lampu sepeda motor; lampu untuk mobil; perangkat pencahayaan LED; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda
pemancar cahaya), catu daya dan kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:39:13
540   EtiketDID2022038151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 58, Meijia Road, Economic & Technological
Development Zone, Chongqing,
China

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: V Play
Merek Kata

566 Arti Bahasa : V Play : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telepon Seluler; ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:39:13
540   EtiketDID2022038152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Era Lantai 14, Jl. Senen Raya No. 135-137, Jakarta Pusat 10410, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. MULTITREND INDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pureats
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Keripik buah untuk bayi;

Makanan bayi; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi
baru lahir; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan
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diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas,
sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk anak-anak;
Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering
untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Pasta dan
makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Puree buah untuk bayi; Roti kering untuk bayi; Sereal
untuk bayi; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi
untuk penggunaan medis; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen laktasi bernutrisi untuk
konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
bayi; Yogurt untuk bayi; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap
untuk diminum; makanan bayi; makanan untuk bayi; minuman bervitamin; minuman pengganti makanan yang diperkaya
dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen
herbal; suplemen kehamilan; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk bayi; vitamin bergetah;
vitamin prenatal; vitamin untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:42:47
540   EtiketJID2022038154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok. H.3 O, Kabupaten Tangerang, Banten
PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHUNDA LED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Distribusi dan

penyebaran materi iklan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan penyebaran materi promosi; 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 periklanan; 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; Jasa
distribusi dan grosir barang; 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 eceran secara online; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan online untuk menghubungkan
pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan toko ritel 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; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web
(website); Pemasangan poster; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau
voucher; Pengiklanan di surat kabar; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film
komersial/iklan televisi; Ritel online; Supermarket bahan bangunan; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; belanja online; beriklan di majalah, brosur, dan koran; desain brosur iklan; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-
layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi 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 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; iklan banner; iklan billboard elektronik; iklan dan layanan pemasaran
interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial televisi; iklan online;
iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan radio dan televisi; iklan secara online dan
mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan televisi; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa toko besi dan bahan
bangunan; 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 promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel
diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke
situs web; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online;
memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan
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distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyiapkan dan menempatkan iklan luar
ruangan untuk orang lain; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; pengiklanan penjualan
melalui pos; pengkinian materi periklanan; penyebaran bahan iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan secara
online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer
dan situs web; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; periklanan melalui jaringan telepon seluler;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan
situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; produksi
dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan
online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; publikasi
naskah publisitas/iklan; radio, televisi, iklan daring (online); 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; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:43:55
540   EtiketJID2022038155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otto Iskandardinata No. 3 Blok B1 Babakan Ciamis, Sumur Bandung
, Kota Bandung, Jawa Barat, 40117

PT. RUMAH KARYA ENTERTAINMENT

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 :

: CONCLAVE
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan kedai
minuman; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:46:38
540   EtiketDID2022038156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 58, Meijia Road, Economic & Technological
Development Zone, Chongqing,
China

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: V Ultimate
Merek Kata

566 Arti Bahasa : V Ultimate : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telepon Seluler; ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:47:16
540   EtiketDID2022038157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3F, 269-1, Jungdae-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
Hyun Chul Choi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deny Wahyudi S.H
Ruko Hasan Village, Jalan H. Hasan No.11 A Lt.2 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: PURE RAIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH & BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyaringan air; alat pemurni air; alat untuk penyaring air minum; aparatur asupan air; filter untuk air minum; fitting

mandi; instalasi mandi sauna; instalasi pemurnian air; kepala pancuran; keran untuk mencuci baskom tangan; mandi kepala
hemat air; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); mesin kopi; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan
pancurang tangan; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; perlengkapan mandi; perlengkapan pipa kamar mandi;
saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air; shower genggam; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi
sanitasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:47:57
540   EtiketDID2022038158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bulusari RT 01 RW 02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, 57694
Bintang Aditama Hartanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FTPH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; T-shirt lengan panjang; atasan rajut; band leher [bagian dari

pakaian]; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana pendek bersepeda; celana pendek denim; earbands [pakaian]; ikat
pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket
ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas hujan motor; jas kulit; kaus; kaus kaki baju pria; kaus kaki pria; kaus
pengendara sepeda; kemeja berkerah; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kombinasi [pakaian]; mantel denim; mantel kulit;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim;
pakaian linen; pakaian pengendara; 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 olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala;
pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; sabuk kulit [pakaian]; sandal kulit;
sandal pakai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu kulit; sepatu
mengemudi; sepatu santai; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi bersepeda; topi mode===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 13:48:28
540   EtiketDID2022038159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Era Lantai 14, Jl. Senen Raya No. 135-137, Jakarta Pusat 10410, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. MULTITREND INDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pureats
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah-buahan yang dibekukan; Keripik daun kelor; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan

dasar buah; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa
untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan organik berbahan dasar buah;
Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik
berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Yoghurt terdiri dari buah-buahan; bahan makanan yang dikeringkan atau
dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; beri, dikeringkan; berry diawetkan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan
dan sayuran kering; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; campuran buah kering; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan
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olahan, kacang olahan atau kismis; keripik apel; keripik buah; keripik pisang; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar
buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; 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; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu,
khususnya bubuk susu; susu almon; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai,
kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; yogurt untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:22:55
540   EtiketJID2022038229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung JTV, Komp. Graha Pena, Jl. Ahmad Yani No. 88, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60231

PT Jawapos Media Televisi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JTV REK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih;Biru dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi; Siaran program televisi; penyiaran; siaran televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:25:27
540   EtiketDID2022038230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Office 8 Lt.26, SCBD Lot. 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT Combiphar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Etoricox
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 pengobatan gangguan muskuloskeletal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:25:42
540   EtiketJID2022038231

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588
Japan

FUJITSU LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Easy Administration View
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer,

instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi
perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan
informasi tersebut; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Layanan rental komputer; hosting server; jasa
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konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; layanan pemrograman komputer; penyewaan server web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:25:54
540   EtiketDID2022038232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588
Japan

FUJITSU LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Easy Administration View
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; komputer; perangkat lunak komputer; perangkat periferal komputer;

server komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:30:29
540   EtiketDID2022038233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Bandilan RT 002 RW 006 Desa/Kelurahan Simogirang , Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61264

Rinca Purnamawati, S.Pi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANCIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk bawang; kerupuk; kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:33:37
540   EtiketDID2022038234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Olympic Tower – 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022
United States of America

NBA Properties, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rowel and Texas State Outline Design
Merek Lukisan

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

Halaman 317 dari 381



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); masker wajah rajut berupa pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:38:23
540   EtiketDID2022038236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 58, Meijia Road, Economic & Technological
Development Zone, Chongqing,
China

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: V Shot
Merek Kata

566 Arti Bahasa : V Shot : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telepon Seluler; ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:39:35
540   EtiketDID2022038237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Sukaraos Rt 002 Rw 004 Desa Sukamukti , Kabupaten Majalengka, Jawa Barat,
45466

Aim Pebrianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al-Fhira
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : emas,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana Komprang; Gamis pria; Gaun pengantin; Jubah mandi berkerudung; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk

jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Mukena; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; 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); Selubung kaki; atasan berkerudung; baju
busana muslim; cadar; celana bayi; celana berupa kaos kaki (stoking); celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana haji; celana leging; celana panjang untuk wanita; celana pendek untuk wanita; celana untuk wanita;
dalaman jilbab; gamis; gaun; gaun kasmir; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk wanita; jaket berkerudung; jilbab; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kerudung; kerudung
[pakaian]; pullover berkerudung; setelan celana untuk wanita; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:40:39
540   EtiketDID2022038238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Office 8 Lt.26, SCBD Lot. 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Kota
PT Combiphar
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Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Febuloric
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 pengobatan gangguan muskuloskeletal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:41:53
540   EtiketDID2022038239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Olympic Tower – 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022
United States of America

NBA Properties, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATX with Rowel and Ball Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
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); masker wajah rajut berupa pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:42:16
540   EtiketDID2022038240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Bumi Pusaka Cinere Blok B. 31 Rt. 035 Rw. 010 Kel. Gandul, Kec. Cinere,
Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat

dr. HERY WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLUTAMATE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;

Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Suplemen herbal organik
dan non-organik; antioksidan [suplemen makanan]; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman suplemen gizi; produk
dan suplemen makanan kesehatan; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; sediaan dan bahan farmasi untuk
perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; suplemen herbal; suplemen makanan
dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan kesehatan; suplemen nutrisi; suplemen vitamin dan mineral; tambalan
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suplemen vitamin; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:44:10
540   EtiketDID2022038241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wates, RT. 000, RW. 000, Kel. Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, 83562

JASMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLUCOXLIM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Grey Scale
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk

penggunaan/keperluan industri; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Serat yang berhubungan
dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; sisipan terbuat dari microfiber yang
diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:47:03
540   EtiketDID2022038242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Bumi Pasundan No. 151, Kel. Pasir Impun, Kec. Mandalajati, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

DONALD BUDHI, DONI JUKATRI

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 :

: KAPUYUAK
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 : ===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; Dompet; Dompet kartu kulit; Dompet pria (terbuat dari kulit);
Dompet wanita (terbuat dari kulit); Koper bagasi; Kulit sintetis; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Ransel; TAS
PELANA; Tas bayi; Tas olahraga; Tas pinggang; Tas selempang; Tas-tas; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet
[tas], bukan dari logam mulia; dompet kulit; kantong pelana *; koper; koper besar; koper kecil; koper kulit; kulit; kulit imitasi;
kulit mentah; kulit-kulit; payung; payung matahari; pelana; pelana kuda; ransel; ransel kanvas; ransel sekolah; sabuk bahu (tali
pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk pelana; tas; tas *; tas dan dompet kulit; tas jinjing dan ransel; tas kulit, koper,
dan dompet; tas pinggang; tas sekolah; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas tangan; tas tangan kecil (tas
tangan); tas travel; tas troli; tas untuk berkemah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:47:12
540   EtiketJID2022038243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MENARA MEGA SYARIAH LANTAI 15, JALAN HAJJAH RANGKAYOH RASUNA
SAID KAVLING 19A., Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT INDONUSA TELEMEDIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRINVI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TRINVI + Logo = Penamaan
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591 Uraian Warna : Ungu, Biru Tua, Merah Muda, Gradasi Oranye-Merah Muda, Gradasi Biru Tua-Ungu, Gradasi Merah Muda-Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Iklan online melalui jaringan

komunikasi komputer; Iklan secara online; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para
pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa grosir online; Jasa pemesanan
dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi
global; Jasa periklanan online; 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 online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan
online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemrosesan data daring; Layanan
penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu
kredit.; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
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; Order melalui online; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan
daring; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh
pelanggan di luar negeri; Periklanan online; Promosi secara online pada jaringan komputer; Ritel online; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; belanja online; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan daring pada
internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan online pada jaringan komputer; iklan secara online dan
mempromosikan barang dan jasa pihak lain 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 pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara
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 toko retail secara online berupa rekaman suara musikal,
rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko ritel online yang
menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; 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 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 toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; layanan bisnis online untuk menghubungkan
pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
video yang direkam sebelumnya; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual
dan transaksi cryptocurrency; 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 toko ritel dan layanan toko ritel online;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring;
mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan;
mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk
jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur transaksi perdagangan online; 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 jasa pemesanan
secara online melalui komputer; menyediakan layanan berlangganan musik online; 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; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs
jaringan online; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan pesanan pembelian secara online
yang terkomputerisasi elektronik; 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 perdagangan komersial dari database online; penyediaan jasa perbandingan harga online;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; perdagangan online; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi secara daring (online); radio, televisi,
iklan daring (online); salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis 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; toko online; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring
(online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:48:17
540   EtiketDID2022038244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 58, Meijia Road, Economic & Technological
Development Zone, Chongqing,
China

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.
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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 :

: V Ultra
Merek Kata

566 Arti Bahasa : V Ultra : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telepon Seluler; ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:49:25
540   EtiketDID2022038245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Stangkle, kel kemiri muka, kec Beji, Kota Depok, Jawa Barat
RADEN YOGA GUSTIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Materee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jingga (RGB) R:243 G:112 B:33  (CMYK) C:0 M:51 Y:82 K:5 (Hex Color) F37021
511 Kelas Barang/Jasa : 19, 35, 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abu vulkanik; BATU KLINGKER; Bahan pengikat untuk membuat batu; Bak air dari pasangan batu; Batu bata ringan; Batu

kapur yang dilumatkan; Batu terak; Batu, batu besar dan kerikil; Granit; Hiasan taman dan ornamen rumah tangga dari batu;
Produk turunan batu kapur; Produk-produk kapur dan batu kapur; angka batu; atap dari batu; bahan bangunan dari batu alam;
bahan bangunan dari batu buatan; bangunan batu; bangunan, bukan dari logam; batu; batu akuarium dekoratif; batu alam;
batu bangunan; batu bata; batu bata berprofil; batu bata beton; batu bata kaca; batu bata perapian; batu bata tahan api, bukan
dari logam; batu bata untuk dinding; batu bata untuk irigasi; batu bata untuk jalan; batu bata untuk lantai; batu bata untuk
saluran air; batu bata yang dibakar; batu bata yang tidak diinginkan; batu besar; batu buatan; batu gamping; batu klinker; batu
kristal; batu monumen; batu nisan; batu nisan dari batu, beton atau marmer; batu pasir; batu pasir untuk bangunan; batu
paving; batu pijakan; batu silika; batu tembikar; batu tembok; batu tulis; batu untuk bangunan dan konstruksi; batu yang
terbentuk dari mineral bumi; bentuk cetakan, bukan dari logam, untuk beton; berpihak vinil; bingkai jendela dari kayu; bingkai
jendela dari plastik; bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung terbuat dari kayu; brankas kuburan, bukan dari logam; bubuk
batu tulis; campuran semen; cerobong asap, bukan dari logam; genteng batu; genteng dari batu alam; genteng keramik;
genteng semen mortar; genteng tanah liat; gerai penjual, bukan dari logam; granit; jendela tingkap, bukan dari logam; jendela,
bukan dari logam; kaca jendela untuk bangunan; kaca jendela, selain kaca jendela kendaraan; kaca pelat kabel untuk
bangunan; kanal ternak, bukan dari logam; kandang ayam, bukan dari logam; kanopi [struktur bangunan], bukan dari logam
dan bukan dari tekstil; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kayu bangunan; kayu lapis dari partikel kayu; kayu
veneer; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; lampion batu [ornamen taman dari batu]; langit-langit, bukan dari
logam; lantai batu komposit plastik; lantai keramik; lantai ubin vinil; lapisan untuk lantai; layar jendela, bukan dari logam;
lempengan batu alam; lempengan batu tulis; lempengan semen; lempengan tanah liat; mantel batu untuk perapian; marl
berkapur; mendasari gabus diaglomerasi untuk membangun; mengelilingi jendela, bukan dari logam; mobil model skala
[ornamen] dari batu; model [ornamen] terbuat dari batu; model skala [ornamen] dari batu; monumen batu; monumen batu,
beton atau marmer; mural batu, beton atau marmer; ornamen [patung] terbuat dari batu; ornamen yang terbuat dari batu;
pagar kayu; pagar rantai, bukan dari logam; panel jendela untuk bangunan; panel langit-langit, bukan dari logam; papan
cuaca, bukan dari logam; papan dan panel tahan air, bukan dari logam, untuk konstruksi; papan dinding, bukan dari logam;
papan langit-langit, bukan dari logam; papan lantai kayu; papan semen mortar; papan tulis batu; patung batu; patung batu,
beton atau marmer; patung semen, marmer atau batu; patung-patung batu; patung-patung batu, beton atau marmer; pelapis
batu [bahan bangunan]; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; pemberat klinker; penutup cerobong asap, bukan
dari logam; penutup ventilasi, bukan dari logam, untuk saluran HVAC; pintu geser vinil; pintu kayu; pintu kucing, bukan dari
logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras vinil; pipa air, bukan dari logam; pipa batu pasir; pipa dan saluran tanah liat;
pipa drain keramik; pipa kayu untuk bangunan; pipa semen; pipa semen mortar; pipa semen, gerabah atau batu pasir; plakat
batu nisan, bukan dari logam; plakat batu peringatan; porfiri [batu]; poros cerobong, bukan dari logam; reng kayu; saluran
ventilasi, bukan dari logam; sekis (batu); semen untuk tungku pembakaran; semen*; spidol batu; spidol batu, beton atau
marmer; stelae batu nisan, bukan dari logam; struktur penahan kedap air (caissons) untuk pekerjaan konstruksi di bawah air;
tanah liat*; tanah untuk batu bata; tangki air batu; tangki air batu untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan batu; tangki
air industri batu; tangki penyimpanan batu; tangki penyimpanan gas dari batu; tank batu; tar batubara; tempat penampungan
tornado bawah tanah yang terbuat dari fiberglass; tiang jendela, bukan dari logam; tiang kayu untuk saluran listrik; tiang listrik,
bukan dari logam; tiang semen; tuf untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin batu alam; ubin dinding dari batu alam;
ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding keramik; ubin dinding tanah liat; ubin dinding, bukan dari logam;
ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; 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 keramik;
ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai keramik; ubin lantai tanah liat; valances, bukan dari logam dan
bukan dari tekstil; waduk batu air hujan===
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===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor
Elektronik; Agen penjualan; 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;
Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim; Iklan secara online; Invoicing perpajakan; Jasa
agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit
kosmetik; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; 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 konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi
dan manajemen pusat data; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; 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 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, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang
medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut melalui website; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa
toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam,
yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi
iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; 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 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
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jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan 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 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 perantara bisnis;
Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs
web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko
ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang
eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui
website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan ruang iklan
di situs web; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan;
Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengoptimalan situs web; Penilaian produk madu;
Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; 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 di
bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; 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 laporan bisnis (komersial); 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 ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa;
Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang;
Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat
perbelanjaan komprehensif melalui internet; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
panas dan dingin; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web;
bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; iklan situs web bisnis; informasi dan konsultasi manajemen
bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal;
jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris
mobil pada situs web internet; jasa grosir dan eceran; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber
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barang dan jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak
dan transaksi bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); 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 penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; 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 baja ringan; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan media sosial; jasa ritel yang berhubungan dengan produk
makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
sehubungan dengan hadiah; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku
konsumen; 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 iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di
Internet; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan
mudah melihat dan memilih layanan dari situs web; 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 iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana
pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor,
sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat
dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan
dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; 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 toko ritel menampilkan kacamata; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; memberikan informasi bisnis di bidang
media sosial; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan
informasi pemasaran melalui situs web; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; 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 melalui iklan di situs web
Internet; 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; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengumpulkan pilihan penyedia
layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi penjualan
barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan 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; minimarket; negosiasi
kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di situs web; optimasi situs web; 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; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk
orang lain; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengindeksan web untuk
tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan;
pengoptimalan lalu lintas situs web; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk
menggambar design secara eceran; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara digital
melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk kepentingan
orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi
global; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan
periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; 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 informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan
jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
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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 laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server
komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan
jasa; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; 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; penyewaan ruang iklan di situs web; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi online
jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; providing information
the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; publikasi naskah publisitas/iklan; sponsor promosi
balapan sepeda; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko roti===
===-tenda [struktur bangunan] logam; ALAT PEMANCAR GAS UAP ATAU AIR DARI LOGAM; ALAT PENAHAN DAUN
PINTU GERBANG DARI LOGAM; ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Alat kelengkapan dari logam untuk saluran udara yang
dimampatkan; Alat pemancar gas, uap atau air dari logam; Alat pematri emas; Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa;
Alumunium casting (cor); Anjungan peluncuran roket dari logam; BAJA PENGIKIS GORESAN PADA PINTU; BAK DARI
LOGAM UNTUK MENGADUK SEMEN; Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam, dinding gorden
dari logam, tirai logam, daun jendela logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga dari logam, pintu
kisi-kisi logam, pintu logam, rangka pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen jendela logam untuk
keamanan, pelindung jendela dari logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam, pagar logam, panel
pagar logam; Bahan bertulang dari logam untuk bangunan; Bahan pengepak dari kaleng; Bahan penguat dari logam untuk
beton; Bahan penguat pipa dari logam; Bahan-bahan kereta api dari logam; Baja Datar; 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 lapis
aluminium; Baja lapis seng; Baja ringan; Baja ringan seng; Balok besi kasar (metalurgi); Balok dari logam; Balok logam untuk
pengelasan; Bantalan jalan kereta api dari logam; Barang seni dari logam biasa; Barang-barang dari besi untuk jendela;
Barang-barang dari besi untuk pintu; Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin cuci,
pegas; Batang baja; Batang lempengan dari logam biasa; Batang logam terkupas; Batang logam untuk patri; Batang ukur
pemuatan dari logam untuk gerbong kereta api; Bejana dari logam (tempat pemakaman); Besi tuang, yang kasar atau
setengah dikerjakan; Besi, kasar atau setengah dikerjakan; Bilah Baja Bulat; Bilik dari logam untuk tempat menyemprotkan
cat; Bingkai dinding dari logam; Birai, lis-hias tonjol dari logam; CANTELAN PERIUK DARI LOGAM; CORONG ISI (TIDAK
MEKANIS) DARI LOGAM; Campuran aluminium; Campuran baja; Campuran dalam bentuk pelat, penempaan dan blok untuk
membuat cetakan dan perkakas; Cantelan periuk dari logam; Cetakan besi dari logam; Coran dari logam dan campurannya;
Corong isi (tidak mekanis) dari logam; DAUN PENUTUP DARI LOGAM; Dinding papan turap dari logam; Dudukan logam yang
menahan log pada perapian; Flensa dari logam (kerah); GELANG PIPA API DARI LOGAM; Galena (bijih); Gelang pengenal
dari logam; Gelang pipa-api dari logam untuk pegangan; Gelang pipa-api dari logam untuk tongkat; Gelanggang luncur
(struktur) dari logam; Gentong dari logam; Gerendel dari logam; Grendel pengunci; Hafnium (seltium); Hollow aluminium;
Huruf-huruf dan angka-angka (dari logam biasa) kecuali huruf cetak; Ikatan dari logam; Jalusi dari logam; Jendela aluminium;
Jendela logam; Jerigen dari logam; KASA KAWAT; Kabel dari logam, bukan listrik; Kadmium; Kain dari kawat; Kait jendela
dari logam; Kaleng Timah; Kaleng pengawet; Kandang babi dari logam; Kandang logam untuk hewan liar; Karya seni terbuat
dari perunggu; Kastor logam; Katup dari logam (selain bagian-bagian mesin); Kawat besi; Kawat dari campuran logam biasa
(kecuali kawat sekering); Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian;
Kerai dari logam; Kerai gulung dari baja; Kerangka dari logam untuk bangunan; Kertas logam untuk pembungkusan dan
pengepak; Kertas timah untuk pembungkusan dan pengepak; Kincir cuaca atau kincir angin dari logam; Kisi-kisi dari logam;
Klem dari logam untuk pengikat pipa; Konstruksi kolam renang dari logam; Konstruksi pemandian burung dari logam; Kotak
untuk alat-alat dari logam (kosong); Kunci dari logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Kunci dari logam untuk tas; Kunci
grendel dari logam; Kuningan, kasar atau setengah dikerjakan; Kusen dari aluminium; Kutub logam untuk saluran listrik;
Lembar lindung atap dari logam; Lembaran paving dari logam; Lempengan batu nisan dari logam; Lis dari logam; Lisplang dari
logam; Makam dari logam; Model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam biasa; Molibden; Mur mata; Otomat handuk
terpasang dari logam; PAPAN LONCAT DARI LOGAM; PELAT PERINGATAN DARI LOGAM (SIGN WARNING);
PEMOTONG DARI LOGAM UNTUK BANGUNAN; PENHENTI JENDELA DARI LOGAM; PENJEPIT DARI LOGAM;
PENYEKAT DARI LOGAM; PIPA TEKANAN ATAS DARI LOGAM; Paduan dua logam atau lebih yang mempunyai sifat
kekuatan mekanik yang sangat baik, titanium dan campurannya, dan aluminium dan campurannya untuk digunakan dalam
pembuatan lebih lanjut barang yang sudah jadi; Pagar dari logam untuk makam; Pagar pancang dari logam; Paku; Paku [brad]
dari logam; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku potong; Paku tapal kuda; Palet pemuatan barang dari
logam; Palet pengangkut barang-barang dari logam; Palung dari logam untuk mengaduk adukan; Panel Komposit Aluminium;
Panel baja lapis; Panel baja lapis warna; Panel baja lapis warna bermotif; Panel komposit baja lapis; Papan penutup tepi atap
dari logam; Pasak (perangkat keras); Patung kepala dari logam biasa; Patung-patung kecil (arca) dari logam biasa; Pelat baja;
Pelat las (rel kereta api); Pelat nomor dari logam; Pelat pengenal dari logam; Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api;
Penahan Pintu lemari dari logam; Penahan dari logam; Pengencang dari logam, yaitu, pengencang yang terdiri dari
sambungan, cincin penahan dan wadah dan pengencang penguncian panel; Pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin
penahan dan wadah; Penopang dari logam; Penutup lubang pemeriksaan dari logam; Penyalut pipa dari logam; Penyangga
dari logam untuk pemuatan barang; Peregang kawat (penghubung peregang); Perlengkapan dari logam untuk peti-peti
jenazah; Perlengkapan logam untuk perabotan; Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pilar dari logam untuk bangunan;
Pintu aluminium; Pintu gerbang dari logam; Pintu geser tunggal manual terbuat dari panel aluminium; Pintu logam dari baja;
Pipa baja; Pipa kotak baja; Pipa tekanan atas (dari logam); Pipa-pipa dari logam; Pita pembungkus atau pengikat dari logam;
Plakat batu nisan dari logam; Plakat peringatan dari logam; Podium siap pasang dari logam; Portik dari logam (bangunan);
Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk Baja Tulangan Beton; Profil aluminium
untuk bangunan; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Putaran langsir (kereta api); Rangka atap baja ringan; Rangka plafon
dari logam; Rangka rumah kaca dari logam; Rel dari logam; Roda Untuk Jendela; Roda jendela geser; Roda perabot dari
logam; Rumah kaca dari logam yang dapat diangkut; Sambungan atap dari logam; Sambungan dari logam untuk pipa;
Sambungan kabel dari logam (bukan listrik); Sekat partisi dari logam; Sekerup genggam dari logam; Sekrup baja ringan;
Sekrup jangkar dinding; Serbuk kikiran logam; Sermet; Sisipan sekrup berulir dari logam dan peralatan instalasi yang dijual
sebagai satu perangkat; Strip logam; Surat-kotak flaps logam; TANDA TIDAK BERCAHAYA DAN TIDAK MEKANIS DARI
LOGAM DAN METAL; TEMPAT BERTEDUH DARI LOGAM; TEMPAT DUDUKAN GENTONG DARI LOGAM; TULANG
KAWAT BAJA; Talang dari logam; Tali pengancing dari logam untuk jendela; Tangga dari logam; Tempat berteduh di kolam
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renang atau pantai dari logam; Tempat dudukan gentong dari logam; Tiang dari logam; Tiang logam (struktur) dari logam;
Timah; Tirai dari logam dipakai di luar rumah; Titik temu persilangan rel kereta api; Tombol dari baja; Tutup ventilasi dari
logam; Tutup ventilasi dari logam untuk saluran HVAC; U Channel aluminium; Ubin lantai dari logam; Vendor stand dibuat
terutama dari logam; Wadah kemasan dari logam; Wadah pembuangan minyak dari logam; Wadah-wadah terapung dari
logam; Waje (Baja); air-pipa logam; alat kelengkapan pipa [sambungan] dari logam; alat kelengkapan selang logam; anak
tangga logam portabel untuk pertunjukan publik [platform]; atap baja ringan; atap pinggul logam; atap terutama terdiri dari
logam; atap ubin logam; bahan bangunan dari logam; bahan dari logam untuk perancah; bahan konstruksi tahan api dari
logam; bahan logam untuk konstruksi kereta api; bahan tahan api dipecat dari logam [bahan bangunan]; baja; baja berlapis;
baja beton; baja canai dingin gulungan; baja canai dingin lembaran; baja canai panas gulungan; baja canai panas pelat; baja
cor; baja ditempa; baja gulungan lapis seng; baja karbon; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng;
baja lonjoran; baja paduan; baja profil; baja ringan seng; baja rolled; baja slab; baja untuk kaleng; balok besi atau baja;
bangku-bangku logam; bangunan baja; bangunan diangkut atau struktur logam; bangunan logam; bangunan logam pra-
fabrikasi; barang-barang besi; bata tahan api dari logam; batang baja; batang baja berongga; batang baja yang cerah; batang
berakhir; batang logam untuk mematri; batang logam untuk mematri dan pengelasan; batang logam untuk mematri dan
pengelasan, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; batang logam untuk paduan pengelasan; batang
pencengkram dari logam; baut angkur dari logam; baut baja mata; baut cincin; baut kunci logam; baut logam; baut mata; baut
terkunci logam; baut, flat; beban angkat tali logam; benang mengikat logam; benjolan kunci dari logam untuk Locksmithing;
bercabang tabung logam untuk jaringan pipa; bergulir jendela jendela logam; berlapis seng lembaran baja; besi; besi atau baja
skrap; besi cor; besi cor untuk digunakan dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan baja; besi kasar; besi
pelet; besi silikon; besi tungsten; bidal tali kawat; bijih besi; bijih logam; bijih mangan; bijih timah; bijih tungsten; bijih zirkonium;
bilah-bilah baja; billet logam; bingkai jendela aluminium; bingkai jendela dari logam; blok paving logam; bola baja; bollards
logam; borgol; botol [logam wadah] untuk gas terkompresi atau udara cair; botol dari logam untuk gas terkompresi atau udara
cair; botol dari logam untuk udara cair; botol gas dari logam; botol logam untuk penyimpanan bahan bakar; botol topi logam;
bracket dari logam untuk bangunan; brankas tahan api logam; cake toppers dari logam biasa; campuran baja; campuran
castable tahan api dari logam; cashboxes [logam atau non-logam]; cashboxes logam; cashboxes, bukan dari logam; casing
logam; cawan lebur dari logam biasa dan paduan mereka; cetakan peluru logam; chocks roda dibuat terutama dari logam;
cincin  mur aluminium; cincin logam *; cincin skrup; colokan dari logam untuk mandi; colokan dari logam untuk tenggelam;
colokan logam untuk mandi; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari aluminium atau
paduannya; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari tembaga atau paduan; coran, foil,
bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel nikel atau paduan; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik
atau diekstrusi setengah jadi artikel timah atau paduannya; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah
jadi artikel timbal atau paduan; corong talang air dari logam; crossover kereta api dari logam; dada alat logam, dijual kosong;
digulung dan dikupas atau tanah tabung baja; dinding Insulasi (Dinding pendingin) dari logam; dinding Insulasi dari Logam
(dinding pendingin dari logam); dinding dari logam; dinding kait logam untuk pipa; dinding kelongsong logam untuk
membangun; dinding plak terbuat dari logam biasa; dispenser handuk logam; drum baja, dijual kosong; dudukan/ penyangga
dari  logam untuk perabotan; edgings lanskap logam; edgings rumput logam; emblem tas golf dari logam; engsel dari logam;
engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel jendela logam; engsel lantai logam; es cetakan logam; escutcheons logam;
eyebolts lifting; eyenuts lifting; ferrules dari logam untuk tongkat dan tongkat berjalan; film dan lembaran yang terbuat dari
logam untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit; fitting berbentuk cincin logam; fitting logam untuk membangun; fitting
logam untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam untuk pipa kaku; fitting logam untuk tempat tidur; foil logam
fleksibel untuk digunakan dalam pembuatan kantong, tas dan tutup; foil logam untuk kemasan; foil logam untuk membungkus;
frame baja untuk bangunan; gabions kawat baja; gagang cermin dari logam; gantungan baju dari logam; gantungan selang
logam; gantungan tanaman logam; garasi prefabrikasi dari logam; gazebo logam; gembok; gembok logam; gerbang besi
tempa; gerbang kait dan mata logam; gerbang kait logam; gerbang logam untuk fasilitas parkir mobil; gerbang logam untuk
taman mobil atau parkir; germanium; gesper dari logam biasa [hardware]; hardware * logam, kecil; hardware logam, yaitu,
memutar ganda-end; herpes zoster logam; hobnails logam; hollow baja ringan; identifikasi gelang logam, untuk rumah sakit;
indium; ingot besi murni; ingot paduan seng; ingot seng; instalasi parkir sepeda logam; interior jendela logam; jambs jendela
logam; jaring kawat dan gauzes; jembatan pra-fabrikasi logam; jendela engkol logam; jendela layar logam; jendela tingkap dari
logam; kabel baja; kabel bidal logam; kabel klem logam; kabel untuk parasut mobil; kabel untuk pintu lift mobil; kait [logam
hardware]; kait handuk dari logam; kait logam; kait logam untuk atap papan tulis; kait logam untuk pakaian rel; kaleng minyak
logam dijual kosong; kamar penyimpanan anggur [struktur] logam; kanal c baja ringan; kandang babi pra-fabrikasi logam;
kandang diangkut dari logam; kandang pra-fabrikasi logam; kandang unggas logam; kapsul waktu logam; karya seni dari
logam non-mulia; karya seni logam; katrol logam, selain untuk mesin; kawat; kawat baja; kawat baja kuens (quench) temper
untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP);
kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat kabel logam; keamanan otomatis logam bergulir pintu; kerah pipa logam; keranjang
belanja supermarket genggam logam; kisi-kisi logam; klem logam; klem pipa logam; klem roda logam; klip kabel logam; klip
pipa logam; klip tali kawat; kolom piala dari logam biasa; komponen logam fabrikasi untuk pondasi bangunan [bahan
bangunan]; konektor bersama struktural logam; konstruksi diangkut dari logam; kotak dari logam biasa; kotak kunci logam;
kotak pengawetan dari logam; kotak pengencang logam; kotak penyimpanan kas logam; kotak surat logam; kran logam untuk
tong; kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci dari logam untuk pintu; kunci dari logam untuk
tas; kunci kendaraan logam; kunci logam; kunci sepeda logam; kunci terbuat dari logam, non-listrik; kunci, selain listrik, dari
logam untuk kendaraan; kunci, selain listrik, logam untuk digunakan pada bangunan; kunci, selain listrik, logam untuk troli;
kurung kantilever logam; kurung logam untuk digunakan dalam konstruksi dan perakitan decking; kurung selokan logam;
kusen jendela dari logam; kusen pintu dari logam untuk pendingin ruangan; lambang dari logam untuk kendaraan; lambang
logam untuk kendaraan; lantai terbuat dari paduan logam; lapisan logam untuk membangun; lembaran baja; lembaran baja
galvanis; lembaran baja vinil berlapis; lembaran besi; limonit; locksets logam; logam biasa dalam bentuk bubuk; logam dalam
foil atau bentuk bubuk untuk printer 3D; logam dan paduan logam; logam dekoratif profil untuk digunakan dalam pembuatan
lanjut; logam piroforik; logam putih; magnesium; magnesium alloy ingot; magnesium ingot; manggan; manifold logam untuk
jaringan pipa; mantel perapian logam; manual dioperasikan katup logam, selain bagian dari mesin; mata angkat; mata pad;
material besi cor untuk rel kereta api; mekanisme penguncian logam; memimpin dan paduan; memimpin ingot; memimpin
paduan ingot; memimpin untuk menuangkan tokoh; memimpin, tidak ditempa atau semi-tempa; memo baja paduan;
mengambang dermaga logam; mengelilingi perapian logam; mesin berdiri logam; metal pintu ayun otomatis; metal pintu geser
otomatis; monumen logam non-mulia; mur logam; nampan logam *; niobium; nisan makam non logam mulia; nok baja ringan;
nomor balap sepeda piring yang terbuat dari logam; nomor rumah dari logam, non-bercahaya; ornamen [patung] terbuat dari
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logam biasa; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari logam biasa; ornamen liburan dari logam biasa, selain hiasan
pohon; ornamen liburan perunggu, selain hiasan pohon; ornamen terbuat dari logam biasa; padeyes; paduan logam untuk
digunakan dalam pembuatan; paduan pengecoran; pagar kawat; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam untuk
jembatan; pagar logam untuk pagar; pagar tetap logam; paku keling logam; paku payung jok logam; palet logam; palet logam
bongkar muat; panduan rel logam; panduan rel untuk mobil lift; panel Insulasi ( Panel pendingin ) dari logam untuk bangunan;
panel Insulasi dari logam (Panel pendingin dari logam) untuk bangunan; panel aluminium untuk dinding ruang bedah; panel
bangunan dari logam; panel dinding eksternal dari logam; panel dinding eksternal terutama terdiri dari logam; panel dinding
logam; panel lantai logam; panel pagar logam; panel pintu logam; papan lantai logam; partisi dari logam untuk membangun;
pasak logam; patung keagamaan dari logam biasa; patung logam non-mulia; patung-patung logam non-mulia; patung-patung
timah; pegangan jendela logam; pegangan tangan dari logam untuk bak mandi dan shower; pegangan tangan dari logam
untuk tangga; pegangan tangan logam; pelampung logam; pelari dari logam untuk jendela; pelat baja vinil berlapis; pelat dan
lembaran baja; pelat nomor dari logam; pelindung pohon logam; pemanasan saluran logam; pembatasan parkir logam;
pembuka jendela, non-listrik; pemicu mengunci logam; penampungan badai logam; penampungan dok pemuatan logam;
penampungan tornado bawah tanah yang terbuat dari logam; penanda tanaman logam; pengencang mesin sabuk logam;
pengganti link untuk rantai; penggulung berbentuk silinder dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; penghenti gerbang
dari logam; penguat untuk bekisting pin logam; penutup jendela, non-listrik; penutup pintu dari logam; penyimpanan sampah
tujuan umum dari logam; penyimpanan sepeda rak logam; perangkap untuk hewan liar *; pergola logam; pergola terutama
logam; perlengkapan logam untuk perabotan; perlengkapan penyambung logam; persimpangan dari logam untuk pipa,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; perunggu; piala dari logam biasa; pintu ayun ganda terbuat dari panel
aluminium yang dioperasikan secara manual; pintu ayun ganda terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara
otomatis; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara otomatis; pintu dalam logam; pintu garasi
logam; pintu geser ganda terbuat dari panel aluminium yang dilapisi dengan timah yang dioperasikan secara otomatis; pintu
geser tunggal terbuat dari panel aluminium yang dilapisi timah hitam yang dioperasikan secara manual; pintu geser tunggal
terbuat dari panel aluminium yang dilapisi timah hitam yang dioperasikan secara otomatis; pintu hewan peliharaan logam;
pintu lipat logam; pintu logam untuk lemari besi; pintu luar logam; pintu rol logam; pintu tahan api dari logam; pipa baja; pipa
baja dan tabung; pipa bercabang logam; pipa bercabang logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa
besi cor; pipa dan tabung logam; pipa kaku logam; pipa logam; pipa logam untuk membangun; pipa logam untuk transfer cair
dan gas; pipa logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa mendukung terisolasi dari logam; pipa
underdrainage logam; pipa-pipa baja; piring STNK logam; pirit besi; pitons logam; plafon Insulasi dari logam (plafon pendingin
dari logam); plafon dari logam; plak dari logam biasa; plakat logam; plat pintu dari logam; plat stainless; pra-dicat baja strip;
pra-fabrikasi rumah ayam sectional logam; putar logam; rak atau hambalan dari logam,; rangka baja ringan kanal c; rangka
logam untuk bangunan; rantai baja; rantai lifting; rantai penanganan beban; rantai tali-temali logam; rel baja; rel geser dari
logam untuk kamar mandi dan rel dari logam untuk kamar mandi; reng baja ringan; retensi batu longsor jaring kawat; rim kunci
logam, non-listrik; ring sekrup dari logam; rol pintu garasi logam; rumah ayam pra-fabrikasi logam; rumah hewan pra-fabrikasi
logam; rumah kaca berpindah dari logam untuk keperluan rumah tangga; rumah kaca logam; rumah pra-fabrikasi logam;
rumah prefabrikasi [kit] logam; saluran dari logam untuk ventilasi dan instalasi AC; saluran logam untuk saluran gas; sekrup
baja ringan; selang bahan bakar minyak logam; selimut pas untuk kolam renang [struktur] logam; sendi dari logam untuk pipa;
seng; seng dan paduan; silinder kunci logam; silo pra-fabrikasi logam; skrup dari logam; sling kargo dari logam; sling rantai
heavy-duty; sofit logam; soket wedge; solder bebas timah untuk industri elektronik; solder keras; spelters untuk pengelasan;
staybolts logam; strip baja; strip mengikat logam yang digunakan pada kemasan; sumbat botol logam; surat pelat logam;
tabung baja; tabung dari logam untuk keperluan industri; tabung dilipat logam; tabung gas bertekanan terbuat dari logam;
tabung paduan nikel; tabung paduan tembaga; tabung stainless steel; talang baja ringan; talang logam; tali dari logam untuk
pengikat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam;
tali logam; taman gudang logam; taman logam gulungan selang tangan dioperasikan; taman saham logam; tanda-tanda jalan,
non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tangga dari logam untuk perpustakaan; tangga stand-off logam; tanggul logam
portabel; tangkapan pintu lemari logam; tangki air dari logam untuk keperluan industri; tangki air hujan dari logam; tangki air
logam; tangki penyimpanan air dari logam untuk keperluan industri; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari logam;
tangki penyimpanan cairan [struktur] terbuat dari logam; tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan gas dari
logam; tantalum [logam]; target sputtering dari logam; tarikan laci logam; tembaga rendah memo karbon-baja; tempa baja;
teralis dari logam untuk mendukung tanaman; teralis logam; tiang bendera genggam logam; tiang-tiang baja; titanium alloy;
titanium alloy ingot; titanium besi; titanium dan paduan daripadanya; titanium, tidak ditempa atau semi-tempa; tokoh dari logam
biasa; tong air dari logam; tong logam; topi kait logam; trek dari logam untuk kendaraan rel; tujuan umum penyimpanan
sampah logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); tungsten;
turnbuckles logam; tutup atap dari logam; tutup logam; tutup logam untuk kaleng; ubin dinding dari logam untuk bangunan;
ubin dinding logam; uninsulated, kawat non-listrik; utilitas tiang logam; valances logam; vanadium; ventilasi saluran logam;
wadah kemasan industri logam; wadah penyimpanan tujuan umum dari logam; wadah yang terbuat dari logam untuk
digunakan dalam penyimpanan gas; waduk air hujan dari logam; weatherboards logam; window mengelilingi logam; window
rel logam; wire mesh; zirkonium===
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Orange, Kuning, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bola kaki Amerika; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Guncang bayi menggabungkan cincin

tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Kotak memancing [peralatan memancing]; Mainan yang dapat dinaiki; Menashi-daruma
[boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin pachinko; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol; Pengapung untuk
memancing; Pergilah naik game; Perosotan air; Pi atas; Tenda mainan; Topeng halloween; 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 dan mesin bowling; alat genggam untuk permainan elektronik; 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 peraga yoga di alam roda yoga; alat peringatan (indikator gigitan) untuk
digunakan pada alat pancing; alat permainan lelucon praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat untuk game;
alat untuk melakukan trik sulap; alat untuk memancing; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam ritmik; angka model skala [mainan]; angkat beban untuk
latihan fisik; antena jaring voli; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; 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 bayi; 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 perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan model skala [mainan]; bantal Cihui yang baru; bantal meja
biliar; bantalan fokus untuk tinju; bantalan karate shin; bantalan lengan untuk skateboard; 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 pergelangan tangan untuk skateboard; 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 untuk
kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar monyet; bar paralel untuk senam; barang untuk bermain janggi [catur
Korea]; barang-barang senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel untuk angkat berat; barbell; batang paralel yang
tidak rata untuk senam; batu bata yoga; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beban
kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebek karet; bendera golf [artikel olahraga];
berburu; 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]; binding
untuk ski air; binding untuk ski lintas negara; bisbol; blok bangunan [mainan]; blok yoga; bobot kaki [artikel olahraga]; bobot
pergelangan tangan untuk berolahraga; bola basket; bola biliar; bola biliar penghitungan; bola bocce; bola bowling; bola
bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola karet; bola lacrosse; bola mainan; bola pantai tiup; bola polo; bola
pétanque; bola rugby; bola tangan; 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 voli; bola voli tegak; boneka
(puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berpakaian tradisional; boneka kain; boneka kokeshi; boneka mainan
berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka tangan; boneka tradisional
Jepang; bumerang; bumper bowling; bumper kolam renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan
senam; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; busa mengapung untuk berenang; busur berburu; busur untuk
memanah; cacing memancing buatan; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cawat
olahraga untuk tujuan atletik; cendera mata mainan dari kertas; chip game; chip poker [peralatan game]; chip roulette; cincin
tinju; cincin untuk senam; cindera mata berupa mainan kecil; dadu; dam [permainan]; dayung untuk bermain paddleball;
dekorasi untuk pohon Natal, kecuali barang penerangan dan permen; ekor layang-layang; film pelindung disesuaikan untuk
game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game portabel; fletching untuk
panah memanah; foil untuk pagar; furnitur untuk rumah boneka; game backgammon; 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 pinball; game portabel yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; game ruang tamu; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan
dan mainan; gamepad untuk digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk video game; gantungan baju untuk hiasan
pohon Natal; garasi mainan pit stop; garis layang-layang; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gerobak tas golf
bermotor; gigi palsu baru; girdle untuk sepak bola Amerika; 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]; hanafuda [kartu
remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harness untuk papan layar; helikopter mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; hexacopters [mainan]; hiasan pohon Natal musikal;
home plate [artikel olahraga]; hwatu [kartu remi Korea]; jack-in-the-box; jalur balap untuk kolam renang; jam tangan mainan;
jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; jaring kupu-kupu; jaring pendaratan untuk pemancing; 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
olahraga; jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku meja biliar; jaring untuk sasaran hoki lapangan; jarum untuk pompa
untuk menggembungkan bola olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk game; jembatan biliar;
jembatan biliar isyarat; jockstraps [pendukung atletik]; juggling diabolos; jungkat-jungkit; kacamata mainan prisma; kait untuk
hiasan pohon Natal; kaleidoskop; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio;
kapur untuk isyarat biliar; kapur untuk isyarat snooker; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bermain tradisional
Jepang; kartu keno; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap;
karung tinju untuk tinju; karuta playing cards [permainan kartu Jepang]; 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 untuk bermain kartu;
kasing untuk bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasur atau bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi;
kasus untuk aksesoris bermain; kasus untuk busur memanah; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat snooker; kasus
untuk panah memanah; kasus untuk struktur mainan; kelereng untuk game; kendaraan balap model skala; kendaraan mainan;
kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang
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dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala yang
dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kepala tongkat golf; kereta golf tidak bermotor; kereta mainan; kereta
mainan model set; kereta tas golf; kettlebells; keyboard untuk konsol gim video; keypad game; kincir mainan; kit model skala
[mainan]; kiteboards; kneeboards; kok badminton; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam tiup untuk penggunaan rekreasi;
koma [potongan kayu untuk game shogi]; konsol game; konsol game genggam; konsol genggam untuk bermain video game;
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; kotak musik mainan; kotak pasir [mainan];
kotak pasir bermain; kotak plyometric untuk latihan; krim yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan
dalam aktivitas olahraga; kru pit model skala; kuda goyang; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik; kursi reel;
kutub untuk lompat galah; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain
olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju; layang-layang; layar kamuflase untuk tujuan berburu; layar melempar
bisbol; ledakan pesta; lemari untuk mesin video game arcade; lembing untuk olahraga lapangan; lonceng untuk pohon Natal;
lubang mainan berhenti; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; 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 baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag;
mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar
ruangan; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan
karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kolam tiup; mainan konstruksi modular; mainan
kotak pasir; mainan kucing; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang
terpasang; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasir; mainan peluit; mainan
perkembangan bayi; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pop-up; mainan portabel yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan untuk anak-anak; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk mandi;
mainan xilofon; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang dikendalikan dari jarak
jauh; mainan yang dikendalikan radio; 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; mainkan
terowongan; mainkan uang; mandi bola arena bermain; masker wajah kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; meja
foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; memainkan perangkat pengocok kartu; membawa tali
khusus yang disesuaikan untuk papan dayung stand-up; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika; memukul kuda untuk
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 dan aparatus game; mesin dan peralatan kebugaran; mesin dan peralatan untuk latihan fisik;
mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game untuk judi; mesin game
yang menampilkan perangkat yang menerima taruhan; mesin game yang menghasilkan atau menampilkan hasil taruhan;
mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah aerobik; mesin pengocok kartu permainan; mesin
permainan hiburan; mesin permainan video; mesin pinball; mesin resistensi untuk berolahraga; mesin uap model mainan;
mesin untuk bermain game kebetulan; mesin untuk latihan fisik; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin
video output game untuk digunakan dengan televisi; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak
jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; model skala; model skala vegetasi [mainan]; monoskis;
mouse gaming; mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; mouse untuk konsol gim video; naik mobil
mainan; netballs; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi dan permen; overgrip untuk raket; overgrip untuk
raket bulutangkis; overgrip untuk raket tenis; overgrips untuk raket squash; overgrips untuk raket tenis meja; paddleboards;
paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; palang horisontal untuk senam; palu polo; palu untuk olahraga
lapangan; panah untuk memanah; panahan; pancing bersandar; panggilan burung [umpan]; panggilan game berburu;
pangkalan baseball; papan catur; papan layar; papan layar menggabungkan layar; papan untuk basket; papan untuk bermain
janggi [catur Korea]; paraglider; party popper [pesta hal baru]; pedang kayu untuk kendo; pedang mainan; pedang untuk
pagar; pegangan layang-layang; pegangan pancing; pegangan untuk raket; pegangan untuk raket tenis meja; pegangan untuk
tongkat golf; pelindung dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk gimnasium; pelindung layar akrilik 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 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 lutut [artikel olahraga]; 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 pinggang untuk
penggunaan atletik; pelindung telapak tangan untuk penggunaan atletik; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga;
pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika; pemain rekaman mainan; pemandangan busur non-teleskopik untuk memanah;
pemandangan busur terbuka untuk memanah; pembalap model skala; pembuat mainan nois; pemegang diadaptasi khusus
untuk tiket lotre; pemegang pancing; pemegang untuk kapur tongkat biliar; pemegang untuk snooker cue chalk; pemintal
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memancing; pemukul bisbol; pemungut bola golf; penanda bola golf; penarik rusa; pendukung atletik pria [artikel olahraga];
penerbangan panah; pengapung untuk berenang; pengendali gerak untuk game komputer dan video; pengendali permainan di
alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga lengan untuk
memanah; penjaga pisau seluncur es; penutup berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk raket
bulutangkis; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala untuk raket bulutangkis;
penutup kepala untuk raket squash; penutup kepala untuk raket tenis; penutup kepala untuk raket tenis meja; 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 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 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; perahu
motor model skala; peralatan bermain di luar ruangan; peralatan biliar; peralatan bola voli; peralatan game disesuaikan untuk
digunakan dengan penerima televisi; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; peralatan golf; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan hiburan
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan juggling; peralatan makan mainan
[peralatan makan]; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan pembentukan badan); peralatan raket;
peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor;
peralatan untuk senam; peralatan video game genggam; peralatan video game yang berdiri bebas; peralatan video game yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; perangkat pengapungan kickboard untuk
penggunaan rekreasi; peredam getaran untuk raket tenis; pergelangan tangan dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga;
permainan; permainan dan alat-alat permainan; permainan gelang; permainan manipulatif; permainan memori; permainan
papan; permainan peran; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan video
elektronik genggam; pesawat model skala; 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; pinetters bowling; piring pitcher; piring pitcher untuk baseball; piring terbang (mainan); pisau es; pisau untuk tongkat
hoki es; pistol mainan; pita kertas [pesta hal baru]; pita senam ritmik; plastron kendo; playhouses luar ruangan; playsets untuk
boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin panah; poin panah untuk
berburu; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggembungkan bola
olahraga; pool penghitungan bola; poros bar-bell untuk angkat berat; poros panah; poros tongkat golf; poros untuk tongkat
hoki es; potongan catur; potongan untuk bermain catur Cina; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel yang terbungkus;
pucks hoki es; pushchairs mainan; putters golf; puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; quiver
untuk memanah; quoits; raket; raket bulutangkis; raket padel; raket raket; rattles [mainan]; rintangan untuk olahraga lari; robot
mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda lotre; roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan;
roda yoga; roket mainan; rol untuk sepeda latihan stasioner; rosin digunakan oleh atlet; sabuk angkat berat [artikel olahraga];
safety padding untuk badminton uprights; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan
dalam aktivitas olahraga; sarung pistol mainan; sarung tangan angkat berat; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball
batting; sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan
hoki es; sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan penangkap; sarung tangan
penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk softball; sarung tangan raket; sarung tangan selancar angin;
sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk sepak bola Amerika; sarung tangan untuk ski air; sarung tinju;
sayap air; segel kulit [penutup untuk ski]; segitiga bola biliar; senjata mainan; senjata paintball [peralatan olahraga]; senjata
tombak [artikel olahraga]; sensor gigitan [memancing]; sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepeda model skala
menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set mainan balap; setrika golf; simpai untuk anak-anak; simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam ritmik; sinkers
memancing; sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip untuk menyelam; ski roller; skuter [mainan]; stan berburu
[artikel olahraga]; stasiun layanan mainan; stringers memanah busur; struktur model skala [mainan]; tabung tiup memancing
mengapung; tali busur untuk memanah; tali kaki papan layar; tali pengikat untuk bodyboard; tali tas golf; tali yoga; target udara
miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop
tiup; tas disesuaikan untuk bola bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk
skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat lacrosse; tas golf;
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 sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk
skate yang digunakan dalam ice figure skating; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas tee golf; tas troli untuk peralatan golf; tas umpan
untuk memegang umpan hidup; tas untuk tongkat hoki; 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; tempat lilin untuk pohon Natal; terminal lotere video [mesin game]; tiang
untuk papan layar; tikar latihan [artikel golf]; tiket lotere tercetak; tiket lotre; tiket lotre menjadi tiket undian; tiket undian; tips
biliar; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tongkat berputar-putar; tongkat biliar; tongkat hoki; tongkat hoki es;
tongkat juggling; tongkat mainan; tongkat pancing; tongkat pembuat gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; topeng
[mainan]; topeng baru; topeng bisbol; topeng karnaval; topeng kendo; topeng penangkap; topeng topeng; topi perkusi
[mainan]; topi pesta kertas; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trampolin; trek balap
[mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; troli golf tidak bermotor; truk mainan; umpan berburu unggas
air; umpan memancing buatan; umpan untuk berburu atau memancing; umpan untuk memancing; unit genggam untuk
bermain game elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; 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 permainan
elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; usus untuk memancing;
usus untuk raket; usus untuk raket bulutangkis; usus untuk raket tenis; uta-garuta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing
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cards [permainan kartu Jepang]; wakeboards; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi];
waterski; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:54:02
540   EtiketJID2022038247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: UOB Plaza Lantai 38 Unit 01, Jl. MH. Thamrin No.10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

PT. ADASIA TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AnyFactory
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer 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; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis;
Konsultasi manajemen personalia; 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,
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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; Mempersiapkan laporan keuangan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; 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; Penghimpun
informasi ke dalam basis data komputer; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem
penentuan posisi global; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; administrasi bisnis; analisis harga biaya;
analisis manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; investigasi bisnis;
jasa agen periklanan; jasa agen periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; 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 untuk promosi e-commerce; 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 untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-
komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau
melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak
kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan
data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; kompilasi statistik; konsultasi bisnis; konsultasi organisasi bisnis;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi;
layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan perbandingan harga; manajemen bisnis;
memberikan saran produk konsumen; menyusun laporan akun; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
penasihat bisnis dan layanan informasi; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penilaian
bisnis; peramalan ekonomi; pertanyaan bisnis; proses administrasi pesanan pembelian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:54:19
540   EtiketDID2022038248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mutiara Gading Timur Blok Q 3A/ 3-5 Kel. Mutiara Gading Kec. Mustika Jaya,
Bekasi Timur , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158

Isa Juarsa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Enaknya Rame-Rame, Murahnya Sama-Sama
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:54:52
540   EtiketDID2022038249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Bellagio Residence Boutique Mall, Unit OG3-26, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT WARINGIN SAWIT INDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bopar Laundry Soap
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===sabun batang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 15:58:15
540   EtiketDID2022038250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kiladog 05/01 Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15530

Lilis Indriyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  MyZo solusi glow up mu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold dan Hitam
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; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esensi untuk
keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; 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; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak
sari buah merah untuk kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun 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 untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan minyak
panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (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 mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat
untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku
(kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; 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 untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan 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 make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional
adalah krim anti-kerut; 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 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
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penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; 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 lotion kosmetik; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim 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 retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [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 untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion rambut 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 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 lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan 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; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna
kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih 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; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; 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 mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa 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 wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu
yang diresapi dengan losion kosmetik; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:02:24
540   EtiketJID2022038251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Taruma Cluster Kertanegara no 170, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Roberto Gustinov

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: konekyu
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan];

transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite
komunikasi atau komunikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:02:30
540   EtiketDID2022038252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Moch. Suyudi No. 20 RT.006 RW.005, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang
– Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50134

BAMBANG TANDU SUDIJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLITZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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); Besi bor (bagian mesin); Blok bantalan penyangga untuk mesin; Bor tangan listrik; Dieset
generator set / Diesel Genset; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Electric hoist [Tackle / derek listrik]; Filter (suku cadang
mesin atau motor); Filter kantong debu vaccum; Gerinda genggam, listrik; Kepala bor (bagian mesin); Kuas udara untuk
mengaplikasikan warna; Mesin Cuci; Mesin bajak pembentuk parit; Mesin cup sealer; Mesin cut off potong besi; Mesin
finishing; Mesin finishing kayu lapis; Mesin ketam; Mesin las robotik; Mesin obras; Mesin pelicin; Mesin pelubang kancing;
Mesin pemarut buah-buahan dan sayur-sayuran; Mesin pemecah kulit gabah; Mesin pengasah pisau; Mesin penjepit; Mesin
planer serut,pasrah; Mesin potong dan finishing; Motor penggerak bagian belakang kapal; Pengamplas listrik; Penggiling
daging [mesin]; Pistol semprot; Pompa air  ; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa
air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; SELANG KAWAT (BAGlAN DARl MESIN); alat pengangkat
hidraulik; alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat tangan
memaku dengan tenaga udara; alat-alat listrik; bajak; bajak yang ditarik traktor; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan
minuman; bor listrik; bor mesin mengasah; bor palu; bor tangan listrik tanpa kabel; buldoser; busi untuk mesin; busi untuk
mesin otomotif; derek listrik; dinamo; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer; dongkrak pneumatis; gergaji rantai; gulungan,
listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting, listrik; juicer listrik; karburator; kepala
pengeboran [bagian mesin]; kerekan listrik; ketam, listrik; kompresor [mesin]; kompresor udara; kopling mesin dan komponen
transmisi untuk mesin; kopling poros [mesin]; kuas udara untuk menerapkan cat; lengan robot untuk pengamplasan dan
buffing; lift [lift]; mata bajak; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; meja gergaji; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat;
mesin bor; mesin bor kayu; mesin bor sumur; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak; mesin cuci piring untuk digunakan pada
bak cuci; mesin cuci tekanan tinggi; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin finishing
beton; mesin genset; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin gerinda putar;
mesin gerinda tangan; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik gergaji; mesin las, listrik; mesin logam menggergaji; mesin molen
pasir listrik; mesin pembuat sosis; mesin pembuat susu kedelai; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan untuk pengerjaan
kayu; mesin pengasah; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin penggiling untuk keperluan industri; mesin
penggiling untuk pengerjaan logam; mesin penggosok (buffing) logam; mesin penuai traktor-ditarik; mesin pertanian; mesin
pertukangan; mesin setrika; mesin stapler angin; mesin uap; mesin untuk kapal; mesin untuk pembuatan mie; mesin, mesin
perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; motor listrik untuk mesin;
pembersih vakum robot; pembuka kaleng listrik; pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengeboran mesin dan bagian untuk itu;
penggiling kopi, listrik; penghancur es, listrik; penghubung cepat hidrolik untuk backhoe; pengisi sosis, listrik; penyedot debu;
peralatan pembersih menggunakan uap; pistol semprot untuk cat; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak
termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat) (bagian dari mesin); polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin
pengeboran; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk
motor dan mesin; pompa celup listrik; pompa submersible; pompa sumur submersible; pusat bor menjadi bagian dari mesin;
rumput pemangkas, listrik; saringan (mesin); scroll saws [mesin]; selang penyedot debu; sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat,
dioperasikan secara elektrik [bagian-bagian mesin]; tali kipas untuk motor dan mesin; tangga bergerak [eskalator]; traktor
rumput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:05:55
540   EtiketDID2022038253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Bumi Pasundan No. 151, Kel. Pasir Impun, Kec. Mandalajati, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

DONALD BUDHI, DONI RAHMAT
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAPUYUAK
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 : ===Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian Tidur; Rok Jeans; Sweater; celana; celana panjang; celana

pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket panjang; jas; jas hujan; jas kulit; kaos kaki; kaus kaki; kemeja;
pakaian; pakaian dalam; pakaian tidur; rok; sandal; sarung; sarung tangan; sepatu; sepatu sandal; setelan jas; sol sandal; sol
untuk sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:06:07
540   EtiketDID2022038254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM BERRY CAPSULE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:08:28
540   EtiketDID2022038255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hos Cokroaminoto No. 82 B-98, Pandau Hulu II, Medan Area, Kota Medan,
Sumatera Utara

ARBERT SOLFI

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 :

: BOBA WRAP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
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; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik;
Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan-bahan pengepak terbuat
dari karet atau plastik; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; 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; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan
benda kerja dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil 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; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk
membuat kemasan, wadah dan boks; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Mika plastik untuk membungkus
makanan; Pelindung dari plastik yang melindungi fitur pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pita plastik untuk
kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau
plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop plastik untuk
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kemasan; bahan kemasan plastik untuk sandwich; 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; bahan plastik untuk kemasan; bahan-bahan plastik
untuk pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bungkus gelembung plastik untuk
pembungkus atau pengemasan; bungkus kado plastik; ceret cat plastik; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah
besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus
makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat
untuk kemasan; film plastik perekat untuk pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik
susut untuk pembungkus; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan;
foil plastik; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman plastik dengan saku
untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu perdagangan; halaman plastik dengan saku untuk
memegang tanda terima; 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 belanja
dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kado dari kertas atau plastik;
kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong makan siang 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 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 plastik; kantong sampah plastik untuk
keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari
kertas atau plastik; kantong sandwich plastik; kantong untuk pesta dari plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau
plastik; kemasan; kemasan kantong semen dari plastik; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas fotokopi berlapis plastik;
kertas plastik; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan
makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk
tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media
cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik
berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik 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 [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk
pengemasan dan pembungkus; lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik;
map plastik; nama lencana plastik [keperluan kantor]; pembungkus plastik; perekat film plastik yang digunakan untuk
memasang gambar; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik untuk keperluan
rumah tangga atau rumah tangga; plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); plastik untuk pemodelan; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk
tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stok gulungan film plastik
untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan
kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas
pesta dari kertas atau plastik; tas pesta plastik; transparan plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:09:02
540   EtiketDID2022038256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl KIG Raya Utara Kav. O No. 5, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
PT Petrosida Gresik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KALSIDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Kuning dan Hijau muda
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;

Halaman 338 dari 381



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; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia
untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir
dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui
udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk
organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah;
Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk];
aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami
digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam
[pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [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

03/06/2022 16:09:53
540   EtiketDID2022038257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tulungagung 3 / 8, RT.007 RW.004, Desa/Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LISTYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANOYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga (orange), coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Baskom; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Gilingan untuk

keperluan rumah tangga dioperasikan secara manual; Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah
untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Mangkok; Nampan untuk keperluan rumah tangga;
Panci anti lengket (Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci presto; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk
keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak; Piring; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah makanan
dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wajan anti lengket; cetakan [peralatan dapur]; cetakan es
batu; cetakan kue; cetakan puding; ember pel; ember-ember; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk
keperluan membersihka; kain pel; kain pembersih [lap]; kotak tisu; lap sintetis chamois; mesin mie, dioperasikan dengan
tangan; mug; nampan saji, bukan dari logam mulia; panci; panci dan wajan untuk masak; panci panggangan; panci
penggorengan; papan setrika; patung kecil (arca kecil) dari porselen; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pemeras buah,
non-listrik; pemeras jeruk; pemeras pel; pengaduk minuman; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penghancur es, non-listrik; penutup makanan; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan
dapur; peralatan makan; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan rumah tangga dari logam
mulia; peralatan untuk keperluan rumah tangga; perkolator kopi, non-listrik; rak pengeringan baju; rak pengeringan untuk
binatu; raket nyamuk; rantang; sapu; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok saji; sendok untuk keperluan rumah
tangga; sikat; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; tempat mandi bayi, dapat dipindah; termos  *; tudung
saji; tusuk gigi; wadah penyimpan makanan; wajan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:10:46
540   EtiketJID2022038258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Taruma Cluster Kertanegara no 170, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Roberto Gustinov
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: konekyu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); layanan promosi dan iklan melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:16:52
540   EtiketDID2022038259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM CAPSULE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:16:58
540   EtiketDID2022038260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tulungagung 3 / 8, RT.007 RW.004, Desa/Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LISTYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANOYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga (orange), coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memasak; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Dispenser air; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan

untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk
mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus
pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung extractor; induksi
listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas
ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor tanam; kompor
tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat roti; mesin
penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas; panci,
listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas rendam;
penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul panas
matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari untuk
keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan listrik;
wastafel dapur.; Pemanggang kopi; Pemanggang kopi, listrik; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; alat pemurni
air; alat penghilang bau di udara; alat sterilisasi untuk botol bayi; aparat dan instalasi memasak; aparat penghilang bau udara
listrik; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bidet; ceret, listrik; cetakan wafel, listrik; jet air; keran air; kipas angin [AC];
kipas angin listrik; kompor gas; kompor listrik; lampu jalan; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu listrik; mandi shower;
mesin pemanggang roti; mug dipanaskan secara elektrik; oven listrik; oven microwave; panci memasak tekanan elekrik; panci,
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listrik; pemanas air listrik; pemanas udara; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; penanak nasi; pendingin udara;
pengering rambut; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pusaran air-jet aparat; sterilisasi;
sterilisasi udara; toilet; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit pemurni udara; wastafel dapur untuk
penggunaan komersial;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:19:25
540   EtiketJID2022038261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MENARA MEGA SYARIAH LANTAI 15, JALAN HAJJAH RANGKAYOH RASUNA
SAID KAVLING 19A., Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT INDONUSA TELEMEDIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRINVI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TRINVI + Logo = Penamaan
591 Uraian Warna : Ungu, Biru Tua, Merah Muda, Gradasi Oranye-Merah Muda, Gradasi Biru Tua-Ungu, Gradasi Merah Muda-Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa transaksi keuangan melalui blockchain; Pembiayaan komoditas; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; jasa

penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan  informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital
lainnya; jasa pertukaran komoditas;; kutipan komoditas; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token
utilitas untuk orang lain; layanan pertukaran komoditas; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; layanan yang
berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan
dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan
terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan
transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik,
layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen
investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa
penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi
keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana
elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi
keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana
untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait
bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia dan atau komoditas lainnya; mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan
layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; memberikan informasi tentang penjualan komoditas; memberikan
informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas;
pemrosesan pembayaran mata uang kripto; penyediaan informasi mengenai agen untuk perdagangan berjangka komoditas;
perdagangan komoditas; pialang komoditas; transfer elektronik aset kripto===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:20:12
540   EtiketJID2022038262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedungdoro 6/1-B RT/RW.006/011, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60251
Cindy Lourita Soeryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cindy Lou Beaute
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : beaute artinya cantik; indah
591 Uraian Warna : hijau (arthicoke)
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:22:05
540   EtiketJID2022038263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Taruma Cluster Kertanegara no 170, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Roberto Gustinov

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: konekyu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, Kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengembangan perangkat lunak komputer dan internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:25:40
540   EtiketDID2022038264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM CARTRIDGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : HItam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:27:24
540   EtiketJID2022038265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Bumi Pasundan No. 151, Kel. Pasir Impun, Kec. Mandalajati, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

DONALD BUDHI, DONI JUKATRI

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 :

: KAPUYUAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa toko;

Layanan penjualan ritel online; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat
pinggang; TOKO SERBA ADA; Toko distro; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir
dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); layanan ritel online; pengecer toko serba ada; supermarket; toko; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:29:36
540   EtiketDID2022038266
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tulungagung 3 / 8, RT.007 RW.004, Desa/Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LISTYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANOYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga (orange), coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pendeteksi; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Alat putus-

hubungan (MCB); Antena parabola; Booster antena; KISI KISI AKI (ACCU); Kabel HDTV; Mesin Alarm untuk menjaga rumah
dari kemalingan; Remote kontrol televisi; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan
komponennya; Sonar; aki; akumulator listrik; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pengurai listrik; alat terjemahan
elektronik; antena; antena penerima siaran satelit; antena televisi; baterai; baterai kering; bel, listrik; buku harian elektronik;
inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; kabel jack;
kabel listrik; kabel telepon; kamera perekam; kapasitor; kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat
seluler; kolektor, listrik; konektor listrik; kotak sekering listrik; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu khusus;
kumparan tercekik [impedansi]; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mesin kas, mesin
hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin penjawab; mesin-mesin elektronik; pengisi daya listrik; peralatan
elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan pengirim dan penerima untuk
transmisi jarak jauh; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau
kepingan logam kedalamnya; remote control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; sakelar listrik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk
mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar sel [listrik]; sekering listrik; speaker; steker dan kontak-
kontak lainnya [hubungan listrik]; telepon; telepon seluler; televisi, televisi LCD===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:29:47
540   EtiketDID2022038267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. TORSRAJAH RT. 000 RW. 000 KEL. KAMPAK, KEC. GEGER, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur

ABDUS SOMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHAN GLOW + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Krim pembersih (kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan-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 kecantikan (kosmetik); body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; sabun mandi;
sabun mandi cair; 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; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:30:56
540   EtiketJID2022038268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: UOB Plaza Lantai 38 Unit 01, Jl. MH. Thamrin No.10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

PT. ADASIA TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AnyManager
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer 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; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis;
Konsultasi manajemen personalia; 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,
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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; Mempersiapkan laporan keuangan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; 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; Penghimpun
informasi ke dalam basis data komputer; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem
penentuan posisi global; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; administrasi bisnis; analisis harga biaya;
analisis manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; investigasi bisnis;
jasa agen periklanan; jasa agen periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; 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 untuk promosi e-commerce; 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 untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-
komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau
melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak
kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan
data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; kompilasi statistik; konsultasi bisnis; konsultasi organisasi bisnis;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi;
layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan perbandingan harga; manajemen bisnis;
memberikan saran produk konsumen; menyusun laporan akun; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
penasihat bisnis dan layanan informasi; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penilaian
bisnis; peramalan ekonomi; pertanyaan bisnis; proses administrasi pesanan pembelian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:33:33
540   EtiketDID2022038270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pekayon Jaya RT 002 RW 001 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17148

ARI HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEJORA
Merek Kata dan Lukisan

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

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan
pembersih karat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen untuk keperluan binatu; Parfum
laundry; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian;
Pelembut pakaian; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pemutih pakaian; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi
dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sabun Cuci Piring; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih
kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih
untuk keperluan binatu; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara;
Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); bahan parfum dan perasa/aroma; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih
kering; cairan pencuci; cairan penghilang noda; dasar untuk parfum bunga; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci
piring cair; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; eau de parfum; ekstrak untuk
parfum; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pembersih karpet dengan pewangi; pemutih cucian; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot;
sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sachet parfum; sediaan
pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah
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tangga; sediaan pencuci; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir untuk furnitur dan lantai; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:34:13
540   EtiketDID2022038272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM FRESH BERRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:34:15
540   EtiketDID2022038273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Tri-Biotic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang

sakit; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk
keperluan farmasi; ragi untuk keperluan farmasi; sediaan albuminous untuk keperluan medis; suplemen diet albumin; tepung
lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:36:00
540   EtiketDID2022038274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Moch. Suyudi No. 20 RT.006 RW.005, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang
– Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50134

BAMBANG TANDU SUDIJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOLLAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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); Besi bor (bagian mesin); Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin
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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 bantalan
penyangga untuk mesin; Bor tangan listrik; Dieset generator set / Diesel Genset; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Electric
hoist [Tackle / derek listrik]; Filter (suku cadang mesin atau motor); Filter kantong debu vaccum; Gerinda genggam, listrik;
Kepala bor (bagian mesin); Kuas udara untuk mengaplikasikan warna; Mesin Cuci; Mesin bajak pembentuk parit; Mesin cup
sealer; Mesin cut off potong besi; Mesin finishing; Mesin finishing kayu lapis; Mesin ketam; Mesin las robotik; Mesin obras;
Mesin pelicin; Mesin pelubang kancing; Mesin pemarut buah-buahan dan sayur-sayuran; Mesin pemecah kulit gabah; Mesin
pengasah pisau; Mesin penjepit; Mesin planer serut,pasrah; Mesin potong dan finishing; Motor penggerak bagian belakang
kapal; Pengamplas listrik; Penggiling daging [mesin]; Pistol semprot; Pompa air  ; Pompa submersible, pompa air dan
aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; SELANG KAWAT
(BAGlAN DARl MESIN); alat pengangkat hidraulik; alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat pertanian, selain
dioperasikan dengan tangan; alat tangan memaku dengan tenaga udara; alat-alat listrik; bajak; bajak yang ditarik traktor;
blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; bor listrik; bor mesin mengasah; bor palu; bor tangan listrik tanpa
kabel; buldoser; busi untuk mesin; busi untuk mesin otomotif; derek listrik; dinamo; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer;
dongkrak pneumatis; gergaji rantai; gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting,
listrik; juicer listrik; karburator; kepala pengeboran [bagian mesin]; kerekan listrik; ketam, listrik; kompresor [mesin]; kompresor
udara; kopling mesin dan komponen transmisi untuk mesin; kopling poros [mesin]; kuas udara untuk menerapkan cat; lengan
robot untuk pengamplasan dan buffing; lift [lift]; mata bajak; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; meja gergaji; mesin bensin,
selain untuk kendaraan darat; mesin bor; mesin bor kayu; mesin bor sumur; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak; mesin cuci
piring untuk digunakan pada  bak cuci; mesin cuci tekanan tinggi; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk
kendaraan darat; mesin finishing beton; mesin genset; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin
gergaji pita; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik gergaji; mesin las, listrik; mesin
logam menggergaji; mesin molen pasir listrik; mesin pembuat sosis; mesin pembuat susu kedelai; mesin pengamplasan;
mesin pengamplasan untuk pengerjaan kayu; mesin pengasah; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin penggiling
untuk keperluan industri; mesin penggiling untuk pengerjaan logam; mesin penggosok (buffing) logam; mesin penuai traktor-
ditarik; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin setrika; mesin stapler angin; mesin uap; mesin untuk kapal; mesin untuk
pembuatan mie; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
motor listrik untuk mesin; pemangkas rumput, listrik; pembersih vakum robot; pembuka kaleng listrik; pengangkat
Pallet/Pemindah Pallet; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; penggiling kopi, listrik; penghancur es, listrik; penghubung
cepat hidrolik untuk backhoe; pengisi sosis, listrik; penyedot debu; peralatan pembersih menggunakan uap; pistol semprot
untuk cat; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat) (bagian dari
mesin); polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa air listrik
tekanan tinggi; pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk motor dan mesin; pompa celup listrik; pompa submersible;
pompa sumur submersible; pusat bor menjadi bagian dari mesin; saringan (mesin); scroll saws [mesin]; selang penyedot debu;
sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat, dioperasikan secara elektrik [bagian-bagian mesin]; tali kipas untuk motor dan mesin;
tangga bergerak [eskalator]; traktor rumput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:36:26
540   EtiketDID2022038275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pecabean RT/RW 002/001 Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal Jawa Tengah
52471, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52471

RIZA AENUL YAQIEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINERALE ROYALE WATER + Lukisan Mahkota
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dengan ozon; Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi;

air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; 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; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:36:58
540   EtiketDID2022038276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tulungagung 3 / 8, RT.007 RW.004, Desa/Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LISTYAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANOYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga (orange), coklat, putih
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); 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; Dinamo Pemarut
Kelapa; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Gerinda genggam, listrik; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Landas
poros (bagian-bagian mesin); Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin pembuat roti/kue/biskuit ( secara elektrik ); Pompa
pasir; Rol karet penggiling padi; Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat] (bagian
dari mesin); Tackle [Alat angkut barang]; alat las listrik; alat untuk membuat bir di bawah tekanan; aparatus listrik untuk plastik
penyegelan [kemasan]; bantalan mesin; bearing penyangga untuk mesin; buldoser; busi pijar; busi pijar untuk mesin Diesel;
dinamo; filter untuk motor dan mesin; gigi untuk mesin; katup kontrol pompa; kocokan telur, listrik; kompresor listrik; kopling
untuk mesin; mesin cuci listrik; mesin cuci pakaian; mesin dan motor untuk model perahu; mesin diesel, selain untuk
kendaraan darat; mesin gerinda tangan; mesin jahit, listrik; mesin parutan kelapa listrik; mesin pemotong dan penuai; mesin
pengaduk adonan; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin pengayak; mesin penggiling; mesin penggiling padi; mesin
penyegel untuk keperluan industri; mesin setrikaan; mesin untuk mineralisasi air minum; mixer, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; motor dan mesin; motor listrik untuk mesin; pengasah (bagian-bagian mesin); penggiling kopi, listrik; penghancur es,
listrik; peralatan solder, listrik; piston untuk mesin; pompa [mesin]; pompa air listrik; sabuk untuk mesin; sealer vakum listrik
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:40:03
540   EtiketDID2022038277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM FRESH HONEYDEW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:41:13
540   EtiketDID2022038278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Raya Lemahabang, Km. 59, Desa Karangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17530

PT. SK METALINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKM
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah merupakan simbol keberanian, tekat serta semangat kerjasama, Biru merupakan kepercayaan serta kesetiaan

perusahaan, huruf SKM kapital tebal berwarna hitam merupakan keseriusan SK METALINDO dalam ikut berpartisipasi
membangun perekonomian bangsa.

511 Kelas Barang/Jasa : 17, 6, 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan

perpipaan===
===Wadah dari logam untuk gas bertekanan tinggi atau udara cair; sendi ekspansi logam untuk pipa dan ducting; tabung gas
bertekanan terbuat dari logam; tangki air logam; tangki penyimpanan air dari logam untuk keperluan industri; tangki
penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari logam; tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan gas dari logam;
wadah penyimpanan tujuan umum dari logam===
===ketel uap [bagian-bagian mesin]; sekrup konveyor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:42:31
540   EtiketDID2022038279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Tri-Biotic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Krim susu; Minuman berbahan dasar susu kacang

tanah; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung
buah; Minuman yang mengandung putih telur; Produk Susu Asam; Yoghurt; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur
utama]; susu; susu albumin; susu beragi (susu diberi ragi); susu kacang tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:42:52
540   EtiketJID2022038280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Griya Utama Blok A, Kav. 38-39, RT. 005, RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SUMBERJAYA KTC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYTA + LOGO K
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Dealer motor; Iklan melalui media elektronik;

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 pemesan dan penjualan barang secara
online; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa penjualan eceran secara 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; 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 iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online;
Layanan toko serba ada dan ritel; Manajemen Usaha; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
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; 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/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penyediaan
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informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; 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.; Periklanan online; Ritel online;
Toko makanan online; Toko minuman online; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; belanja online;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan secara online dan
mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving;
iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa grosir yang
berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa iklan dan promosi; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi
(optimization) iklan online; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); 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 serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara
online; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan
periklanan; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; 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; layanan eceran
atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pemasaran online;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel online; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang
kendaraan bermotor; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten
yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; 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; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang
kendaraan bermotor; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan spareparts kendaraan bermotor;
penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
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 online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; radio, televisi, iklan daring (online); semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; sponsor promosi acara olahraga motor; toko; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:45:09
540   EtiketDID2022038283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM FRESH MANGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:45:24
540   EtiketDID2022038284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A.
S.C. Johnson & Son, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KIWI & DESIGN
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk

hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:46:22
540   EtiketJID2022038285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Social Innovation is POWERING GOOD & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi bisnis; Pengelolaan laporan proyek bisnis; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data);

analisis informasi bisnis; 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 informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi prototipe bisnis; layanan berlangganan
pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan
data besar (big data); layanan konsultasi bisnis; layanan manajemen risiko bisnis; layanan untuk analisa data besar (big data);
organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; penyediaan laporan bisnis dan / atau
komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak;
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

03/06/2022 16:49:19
540   EtiketJID2022038286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Social Innovation is POWERING GOOD & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; Konstruksi bangunan; Perbaikan atau pemeliharaan

rolling stock kereta api; informasi konstruksi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; konstruksi;
konsultasi konstruksi; layanan instalasi; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan dan perbaikan
peralatan pembekuan; pemeliharaan peralatan bangunan; penyewaan mesin dan peralatan pertambangan; penyewaan
peralatan konstruksi; perawatan dan perbaikan burner; perbaikan; perbaikan atau pemeliharaan distribusi dan mesin serta
peralatan kontrol listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan instrumen
pengukur dan penguji; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan pencetakan atau penjilid buku; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan telekomunikasi; perbaikan atau
pemeliharaan pabrik kimia; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan dan instrumen laboratorium; perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen; perbaikan atau pemeliharaan
pompa; perbaikan atau perawatan boiler; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan bongkar muat; perbaikan atau
perawatan mesin dan peralatan medis; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pengolah kimia; perbaikan atau
perawatan mesin dan peralatan pertambangan; perbaikan atau perawatan motor listrik; perbaikan dan pemeliharaan
kompresor===
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===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; Konstruksi bangunan; Perbaikan atau pemeliharaan
rolling stock kereta api; informasi konstruksi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; konstruksi;
konsultasi konstruksi; layanan instalasi; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan dan perbaikan
peralatan pembekuan; pemeliharaan peralatan bangunan; penyewaan mesin dan peralatan pertambangan; penyewaan
peralatan konstruksi; perawatan dan perbaikan burner; perbaikan; perbaikan atau pemeliharaan distribusi dan mesin serta
peralatan kontrol listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan instrumen
pengukur dan penguji; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan pencetakan atau penjilid buku; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan telekomunikasi; perbaikan atau
pemeliharaan pabrik kimia; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan dan instrumen laboratorium; perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen; perbaikan atau pemeliharaan
pompa; perbaikan atau perawatan boiler; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan bongkar muat; perbaikan atau
perawatan mesin dan peralatan medis; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pengolah kimia; perbaikan atau
perawatan mesin dan peralatan pertambangan; perbaikan atau perawatan motor listrik; perbaikan dan pemeliharaan
kompresor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:49:55
540   EtiketDID2022038287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Tri-Biotic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu;

minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi
dengan campuran susu; susu coklat.; Es Konsumsi; Kue-kue; Puding dari telur, susu dan gula; Tepung dan sediaan-sediaan
yang terbuat dari gandum; biskuit; cuka; garam; garam, mustard; kembang gula; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; lada; madu; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; ragi; rempah-
rempah; roti*; saos; yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:51:39
540   EtiketDID2022038289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM JAVA KRETEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:51:40
540   EtiketJID2022038290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)
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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 :

: Social Innovation is POWERING GOOD & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan navigasi GPS; Menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; Parkir mobil; Pasokan air dan layanan distribusi;

Pengoperasian tempat parkir; Rental Mobil; Transportasi; broker transportasi; distribusi energi; distribusi gas; distribusi listrik;
distribusi panas; informasi lalu lintas; informasi penyimpanan; informasi transportasi; jasa mengemudi kendaraan; jasa
pengaturan perjalanan; layanan berbagi mobil; layanan informasi dan konsultasi dalam kaitannya dengan distribusi energi;
logistik transportasi; memberikan informasi terkait layanan mengemudi kendaraan; memberikan petunjuk arah mengemudi
untuk tujuan perjalanan; mengangkut; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online;
pengantaran barang; pengemasan dan penyimpanan barang; pengiriman barang; penyewaan gudang; penyewaan mesin dan
peralatan bongkar muat; penyimpanan; penyimpanan fisik data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; transportasi
bus; transportasi kapal; transportasi kereta api; transportasi mobil; transportasi udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:54:09
540   EtiketJID2022038291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Social Innovation is POWERING GOOD & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa komputer; desain arsitektur; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain

industri; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); jasa analisis industri dan penelitian; jasa
desain multimedia; jasa komputasi awan; jasa laboratorium; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan
pertanian, peternakan, industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin,
peralatan dan instrumen; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan teknologikal dan penelitian yang berkaitan dengan jasa-jasa
tersebut; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer
dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain;
layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan
pengujian dan penelitian di bidang teknik sipil; memberikan informasi meteorologi; mendesain; merancang mesin, peralatan,
dan instrumen (termasuk bagian-bagiannya) atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; penelitian
dan pencarian (prospecting); penelitian ilmiah; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota;
pengujian dan penelitian sehubungan dengan pencegahan polusi dan masalah lingkungan, pengujian dan penelitian dalam
kaitannya dengan listrik dan industri listrik; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau
bahan makanan; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll,
dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau
pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang dimaksudkan dalam pekerjaan
mereka; penyewaan alat dan instrumen laboratorium; penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan central processing unit
(CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik;
penyewaan instrumen gambar teknis; penyewaan komputer; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; survei dan penelitian
lahan dan geologi; teknik; teknik sipil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:58:43
540   EtiketDID2022038293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Tri-Biotic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Jenis-jenis bir; Minuman sari buah; Sirup; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; minuman

berenergi; minuman isotonik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 16:59:30
540   EtiketDID2022038295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Juanda, Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi
PT BALOHAN JAYA UTAMA

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 :

: MG BRUCITE PLUS BALOHAN JAYA UTAMA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah,  Biru, Hijau, Oranye, Kuning, Hitam, Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===rabuk (pupuk) alam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:00:11
540   EtiketDID2022038296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90064, USA
Riot Games, 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 :

: STAR GUARDIAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STAR GUARDIAN = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 35, 38, 25, 9, 41, 28, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Koper bagasi; Label untuk koper; Tas besar berbentuk silinder; Tas kurir; Tas pinggang; Tas punggung; Tas

selempang; Tas tangan dengan tali; Tas untuk olahraga; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet koin; dompet kunci; kalung
anjing; kalung untuk hewan*; koper besar untuk bagasi; kostum untuk hewan; payung; payung matahari; rantai dompet; tas
bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas crossbody; tas jinjing serba guna; tas
kantor; tas kosmetik dijual kosong; tas peralatan; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas serut; tas tangan; tas tangan
wanita; tas untuk membawa barang===
===Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa
toko eceran secara online; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===
===Layanan pengiriman video-on-demand; layanan komunikasi jaringan digital; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman,
penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; penyiaran dan
streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan
nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik dan video musik; siaran audio; siaran video; streaming content audio visual dan multimedia melalui
internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming data; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet
atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; telekomunikasi; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan
informasi oleh komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data melalui jaringan komputer; transmisi data, suara, dan
gambar; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui jaringan komputer===
===Baju Hangat; Pakaian; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Tidur; Pakaian bayi; Syal; T-shirt; Tutup kepala; alas
kaki; atasan [pakaian]; bandana; celana panjang; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos kaki; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus yang
menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kostum Halloween; kostum untuk digunakan dalam permainan peran;
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mantel; pakaian; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian penutup bagian luar; pakaian renang; pakaian tahan air untuk
dipakai saat hujan; penutup kepala; rok; sandal; sandal selop; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; setelan pakaian
yang longgar dan hangat untuk olahraga; topi; topi baseball; topi berukuran kecil yang pas di kepala===
===Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Lensa; Perangkat lunak hiburan interaktif; 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 untuk mengakses dan melihat wallpaper
komputer; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan
hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis,
majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Telepon Seluler; USB flash drive
kosong; alas mouse; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat perluasan jaringan nirkabel; alat
streaming media digital; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program perangkat lunak komputer berupa in-game resource
untuk digunakan dalam permainan video dan dunia virtual online; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program perangkat
lunak komputer berupa mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video dan dunia virtual online; barang virtual yang
dapat diunduh yaitu program perangkat lunak komputer berupa token untuk digunakan dalam permainan video dan dunia
virtual online; baterai; baterai telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; cakram permainan video; cakram video, pita
video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game
mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game
elektronik; compact disc yang direkam sebelumnya; disk magneto-optik; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk
digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik;
display elektronik yang dinamis (digital signage); file musik yang dapat diunduh; film layar lebar yang dapat diunduh berupa
animasi; film layar lebar yang dapat diunduh berupa drama; film layar lebar yang dapat diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah;
film layar lebar yang dapat diunduh berupa komedi; headphone; headset untuk digunakan dengan komputer; helm sepeda;
jam tangan pintar; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kamera; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis;
kartu memori flash kosong; kartu memori keamanan digital (SD); kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara
magnetis; katrid permainan video; komputer; komputer notebook; komputer tablet; komputer yang melakukan banyak tugas
komputasi rumit dalam waktu singkat; kotak kacamata; magnet dekoratif; materi digital yaitu token yang tidak dapat
dipertukarkan (NFT); media digital yang dapat diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan teknologi perangkat lunak
berbasis blockchain; media digital, yaitu, konten media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; monitor komputer; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu,
kamera, telepon genggam, komputer tablet; mouse komputer (tetikus komputer); musik digital yang dapat diunduh; pelindung
layar untuk telepon genggam; pengeras suara audio; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai untuk telepon genggam;
pengisi daya tanpa kabel; penguat sinyal telepon genggam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; perangkat
keras komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk jual beli digital collectible; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan mengelola digital collectible;
perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan
video; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak
permainan virtual reality; 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 yang telah
direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak
untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk menyediakan emoticon; perangkat lunak untuk streaming
konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat
penghubung computer dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; ponsel
pintar; program permainan video multimedia interaktif; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang
dapat diunduh berupa animasi; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa
drama; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah;
program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa komedi; rekaman disk video yang
direkam sebelumnya; rekaman suara; speaker; telepon; tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat untuk telepon
genggam; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk telepon genggam; unit pemrosesan pusat (CPU)===
===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 serial televisi
yang sedang berlangsung; 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 penyediaan permainan melalui internet; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Layanan hiburan
dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Mengatur dan
mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video; Menyediakan film dan acara
televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan informasi hiburan mengenai
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video
secara online; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; distribusi film
bergerak; distribusi program televisi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; informasi hiburan on-line; 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 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 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/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live
streaming video acara hiburan; layanan hiburan; layanan taman hiburan; menyediakan acara e-sport yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan acara spesial yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi
video-on-demand; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan klip video dan konten
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digital multimedia lainnya yang tidak dapat diunduh online; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan
realitas virtual online; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi dan presentasi pertunjukan kompetisi, permainan, konser
dan acara hiburan; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; perekaman suara yang tersedia melalui stream online; perekaman video yang tersedia melalui stream online;
produksi film gambar bergerak; produksi pertunjukan; produksi pertunjukan televisi; produksi video realitas tertambah
(augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality)===
===Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Permainan yang dimainkan di permukaan
datar; Pi atas; aksesoris untuk boneka; alat permainan elektronik; boneka (dolls); boneka bean bag; boneka bobblehead;
boneka mainan berkarakter; game dadu; gelang slap (mainan); kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan;
kendaraan mainan; keypad game; konsol game; mainan aksi elektronik; mainan fidget spinner; mainan karakter fantasi;
mainan konstruksi; mainan musik; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan yang bisa ditekuk; mesin permainan video;
mouse gaming; patung mainan; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; permainan catur; permainan dalam
ruangan; permainan dan alat-alat permainan; permainan kartu; permainan papan; permainan peran; puzzle potongan gambar;
senjata mainan; tokoh mainan koleksi; topeng kostum; unit permainan genggam elektronik; wind sock dekoratif (mainan)===
===Gelang manset, bentuknya tidak menutup pergelangan tangan; Jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; Jimat perhiasan;
Liontin untuk gantungan kunci; Perhiasan hewan peliharaan; anting hidung (perhiasan); anting-anting; cincin menjadi
perhiasan; emas batangan; gantungan kunci; gelang; gelang [perhiasan]; gelang kaki; gulungan perhiasan; jam; jam tangan;
kalung [perhiasan]; kalung choker; kancing lengan kemeja; klip telinga; koin; koin emas; koin koleksi; koin non-moneter; koin
peringatan perayaan; kotak perhiasan; liontin [perhiasan]; loket [perhiasan]; medali; perhiasan; perhiasan untuk tubuh; pin
kerah [perhiasan]; pin menjadi perhiasan; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:02:32
540   EtiketDID2022038297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM MILD TOBACCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:05:54
540   EtiketDID2022038300

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Triple Bifi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang

sakit; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk
keperluan farmasi; ragi untuk keperluan farmasi; sediaan albuminous untuk keperluan medis; suplemen diet albumin; tepung
lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:07:41
540   EtiketJID2022038301

Halaman 356 dari 381



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: UOB Plaza Lantai 38 Unit 01, Jl. MH. Thamrin No.10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

PT. ADASIA TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AnyMind
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer 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; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis;
Konsultasi manajemen personalia; 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
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layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Mempersiapkan laporan keuangan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; 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; Penghimpun
informasi ke dalam basis data komputer; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem
penentuan posisi global; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; administrasi bisnis; analisis harga biaya;
analisis manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; investigasi bisnis;
jasa agen periklanan; jasa agen periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; 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 untuk promosi e-commerce; 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 untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-
komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau
melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak
kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan
data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; kompilasi statistik; konsultasi bisnis; konsultasi organisasi bisnis;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi;
layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan perbandingan harga; manajemen bisnis;
memberikan saran produk konsumen; menyusun laporan akun; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
penasihat bisnis dan layanan informasi; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penilaian
bisnis; peramalan ekonomi; pertanyaan bisnis; proses administrasi pesanan pembelian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:07:53
540   EtiketDID2022038302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Social Innovation is POWERING GOOD & Device
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 : ===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Elemen mekanik untuk kendaraan darat; Komponen untuk pesawat

terbang, yaitu bagian struktural untuk pesawat terbang; Mobil dan bagian strukturalnya; bagian struktural untuk pesawat
terbang; drone kamera; drone pengiriman; drone sipil; gearing untuk kendaraan darat; kendaraan; mesin untuk kendaraan
darat; motor untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk kendaraan darat; pesawat terbang; sarana kereta api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:11:55
540   EtiketDID2022038304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Moch. Suyudi No. 20 RT.006 RW.005, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang
– Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50134

BAMBANG TANDU SUDIJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XENON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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); 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;
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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 bantalan
penyangga untuk mesin; Bor tangan listrik; Dieset generator set / Diesel Genset; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Electric
hoist [Tackle / derek listrik]; Filter (suku cadang mesin atau motor); Filter kantong debu vaccum; Gerinda genggam, listrik;
Kepala bor (bagian mesin); Kuas udara untuk mengaplikasikan warna; Mesin Cuci; Mesin bajak pembentuk parit; Mesin cup
sealer; Mesin cut off potong besi; Mesin finishing; Mesin finishing kayu lapis; Mesin ketam; Mesin las robotik; Mesin obras;
Mesin pelicin; Mesin pelubang kancing; Mesin pemarut buah-buahan dan sayur-sayuran; Mesin pemecah kulit gabah; Mesin
pengasah pisau; Mesin penjepit; Mesin planer serut,pasrah; Mesin potong dan finishing; Motor penggerak bagian belakang
kapal; Pengamplas listrik; Penggiling daging [mesin]; Pistol semprot; Pompa air  ; Pompa submersible, pompa air dan
aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; SELANG KAWAT
(BAGlAN DARl MESIN); alat pengangkat hidraulik; alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat pertanian, selain
dioperasikan dengan tangan; alat tangan memaku dengan tenaga udara; alat-alat listrik; bajak; bajak yang ditarik traktor;
blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; bor listrik; bor mesin mengasah; bor palu; bor tangan listrik tanpa
kabel; buldoser; busi untuk mesin; busi untuk mesin otomotif; derek listrik; dinamo; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer;
dongkrak pneumatis; gergaji rantai; gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang fleksibel; gunting,
listrik; juicer listrik; karburator; kepala pengeboran [bagian mesin]; kerekan listrik; ketam, listrik; kompresor [mesin]; kompresor
udara; kopling mesin dan komponen transmisi untuk mesin; kopling poros [mesin]; kuas udara untuk menerapkan cat; lengan
robot untuk pengamplasan dan buffing; lift [lift]; mata bajak; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; meja gergaji; mesin bensin,
selain untuk kendaraan darat; mesin bor; mesin bor kayu; mesin bor sumur; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak; mesin cuci
piring untuk digunakan pada  bak cuci; mesin cuci tekanan tinggi; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk
kendaraan darat; mesin finishing beton; mesin genset; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin
gergaji pita; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik gergaji; mesin las, listrik; mesin
logam menggergaji; mesin molen pasir listrik; mesin pembuat sosis; mesin pembuat susu kedelai; mesin pengamplasan;
mesin pengamplasan untuk pengerjaan kayu; mesin pengasah; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin penggiling
untuk keperluan industri; mesin penggiling untuk pengerjaan logam; mesin penggosok (buffing) logam; mesin penuai traktor-
ditarik; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin setrika; mesin stapler angin; mesin uap; mesin untuk kapal; mesin untuk
pembuatan mie; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
motor listrik untuk mesin; pemangkas rumput, listrik; pembersih vakum robot; pembuka kaleng listrik; pengangkat
Pallet/Pemindah Pallet; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; penggiling kopi, listrik; penghancur es, listrik; penghubung
cepat hidrolik untuk backhoe; pengisi sosis, listrik; penyedot debu; peralatan pembersih menggunakan uap; pistol semprot
untuk cat; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat) (bagian dari
mesin); polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa air listrik
tekanan tinggi; pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk motor dan mesin; pompa celup listrik; pompa submersible;
pompa sumur submersible; pusat bor menjadi bagian dari mesin; saringan (mesin); scroll saws [mesin]; selang penyedot debu;
sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat, dioperasikan secara elektrik [bagian-bagian mesin]; tali kipas untuk motor dan mesin;
tangga bergerak [eskalator]; traktor rumput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:12:31
540   EtiketDID2022038305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Triple Bifi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Krim susu; Minuman berbahan dasar susu kacang

tanah; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung
buah; Minuman yang mengandung putih telur; Produk Susu Asam; Yoghurt; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur
utama]; susu; susu albumin; susu beragi (susu diberi ragi); susu kacang tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:13:39
540   EtiketDID2022038306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)
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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 :

: Social Innovation is POWERING GOOD & 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 : ===Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pengering binatu, listrik, untuk

keperluan industri; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga; aparat dan instalasi memasak; aparat dan mesin
pemurni air; boiler, selain bagian dari mesin; insenerator sampah; instalasi pemurnian air; mesin dan peralatan pembeku untuk
keperluan industri; pendingin; pendingin udara; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit
uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; reaktor nuklir; tungku, selain untuk penggunaan
laboratorium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:13:47
540   EtiketJID2022038307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: UOB Plaza Lantai 38 Unit 01, Jl. MH. Thamrin No.10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

PT. ADASIA TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PopBox
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; layanan transfer uang; pemerosesan pembayaran via situs

web internet; transaksi menggunakan kartu kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi
global; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:14:15
540   EtiketDID2022038308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 15407 McGinty Road West, Wayzata, MN 55391
CAN Technologies, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BluViu
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi seluler; perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh===

===jasa penelitian dan pengembangan; penelitian pertanian===
===Jasa konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Layanan pertanian,
akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; jasa akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa budidaya,
yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa pertanian; konsultasi pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:18:55
540   EtiketDID2022038309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,

PT. Foom Lab Global
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12730
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 :

: FOOM LIQUID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:19:28
540   EtiketDID2022038310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Social Innovation is POWERING GOOD & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pengukur tekanan darah arteri; Apparatus

yang digunakan dalam analisa medis; Bahan penjahit luka; Barang-barang ortopedi; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis
(alat rontgen); Peralatan dan instrumen medis; Peralatan pijat; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat;
anggota badan, mata dan gigi palsu; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat radiologi untuk tujuan medis;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus, perangkat dan
artikel untuk merawat bayi; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:20:02
540   EtiketJID2022038311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: UOB Plaza Lantai 38 Unit 01, Jl. MH. Thamrin No.10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

PT. ADASIA TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PopBox
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman

situs web online yang disesuaikan; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; jasa layanan perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:20:09
540   EtiketDID2022038312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Triple Bifi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu;

minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi
dengan campuran susu; susu coklat.; Es Konsumsi; Kue-kue; Puding dari telur, susu dan gula; Tepung dan sediaan-sediaan
yang terbuat dari gandum; biskuit; cuka; garam; garam, mustard; kembang gula; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; lada; madu; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; ragi; rempah-
rempah; roti*; saos; yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:20:39
540   EtiketJID2022038313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Griya Utama Blok A, Kav. 38-39, RT. 005, RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SUMBERJAYA KTC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYTA + LOGO K
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Pelumasan kendaraan; Perawatan,

perbaikan dan pencucian kendaraan; Salon mobil dan motor; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); inspeksi
mobil dan bagiannya sebelum pemeliharaan dan perbaikan; instalasi dan pemeliharaan peralatan elektronik; instalasi mesin;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras
komputer untuk sistem pemrosesan data elektronik; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kondensasi, kondensor
uap, radiator untuk motor dan mesin, reheater udara, tabung boiler; jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa instalasi dan
pemeliharaan; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; jasa perbaikan bodi mobil; konstruksi, perbaikan
dan pemeliharaan bangunan; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan garasi untuk
perbaikan mobil; layanan instalasi; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; manajemen proyek konstruksi [pengawasan
konstruksi]; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua;
menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; merakit kembali kendaraan darat yang ada dan bagian
strukturalnya menurut pesanan; pembersihan kendaraan; pemeliharaan kendaraan; pemolesan kendaraan; pemolesan mobil;
pengecatan khusus kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan instalasi elektronik; perbaikan dan pemeliharaan instalasi
sanitasi; perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor; perbaikan dan perawatan mesin untuk
kendaraan bermotor; perbaikan instalasi cuci kendaraan; perbaikan kendaraan; perbaikan kendaraan darat; perbaikan
kendaraan sebagai bagian dari layanan kerusakan kendaraan; perbaikan mesin konstruksi; perbaikan mobil; perbaikan
pemanas, AC, dan instalasi alarm; perbaikan peralatan listrik dan instalasi elektroteknik; perbaikan sistem rem untuk
kendaraan; perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan mobil; perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan
kembali dan pembersihan mesin kendaraan dan bagian-bagiannya; rekondisi mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:21:38
540   EtiketJID2022038314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mentawai 41, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, RT/RW : 002/005, Kota
Malang, Jawa Timur, 65117

PT. BANYU MILI BERKAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jaripedia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Biru

Halaman 362 dari 381



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; Layanan pelatihan bisnis; layanan pengajaran dan pelatihan
di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; pelatihan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:22:56
540   EtiketDID2022038315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gaperta Ujung Gang Masjid Arrahman No. 18, Kelurahan Tanjung Gusta,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20125, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20125

CV. MAHLIGAI KUSUMA JAYA

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 :

: AQUADYNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air dalam kemasan; air mineral [minuman]; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan

mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:24:24
540   EtiketDID2022038316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KADIPIRO RT. 001 RW. 006 KELURAHAN KARANG TENGAH, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah, 50131

ROLAND YOGA DHARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLEVER SOLUTIONS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan hewani untuk keperluan medis; pencucian hewan [insektisida]; sediaan antibakteri untuk penggunaan

hewan; suplemen vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:28:32
540   EtiketDID2022038317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MoriCare+ Triple Bifi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih, oranye, biru, hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Jenis-jenis bir; Minuman sari buah; Sirup; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; minuman

berenergi; minuman isotonik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:32:21
540   EtiketJID2022038318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Belig No. 39, Kabupaten Badung, Bali, 80361
PT. JETA KANAKA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JeTa Consult
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Burung Rajawali berwarna oranye / orange dengan tulisan JeTa Consult berwarna putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis

program imbalan kerja tentang jasa hukum; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi
perusahaan; Invoicing perpajakan; Jasa akuntan; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis
dan akuntansi; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa;
Pemotongan pajak; Pengelolaan informasi perpajakan; administrasi urusan bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis;
jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa administrasi bisnis; kompilasi informasi hukum;
konsultasi administrasi bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi
yang berkaitan dengan rujukan klien ke pengacara; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; manajemen dan
administrasi bisnis; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; rujukan pengacara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:33:41
540   EtiketDID2022038319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM MENTHOL CAPSULE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:36:12
540   EtiketDID2022038320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sahid Sudirman Center Lt. 23 Unit A&E, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Karet
Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT Formasi Agung Selaras

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fastr
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; perangkat

lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); program
dan perangkat lunak komputer; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer, dapat diunduh; program pengolahan data; program utilitas komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:36:45
540   EtiketDID2022038321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Social Innovation is POWERING GOOD & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penggali (mesin); Derek (alat pengangkat); Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Mesin-mesin

dan peralatan-peralatan untuk proses kimia; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Printer 3D; alat pertanian, selain
alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alternator; buldoser; excavator; generator listrik; generator listrik darurat;
inkubator untuk telur; kompresor [mesin]; konveyor (mesin); kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan
darat; lift [lift]; mesin cetak; mesin cetak inkjet industri; mesin cuci [laundry]; mesin dan alat pengerjaan logam; mesin dan
peralatan pemadat limbah untuk keperluan industri; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dan sistem manufaktur
semikonduktor; mesin dapur, * listrik; mesin mineworking; mesin pencuci piring; mesin penghancur sampah untuk keperluan
industri; mesin penjual otomatis; mesin, selain untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; penyedot debu;
peralatan tinta untuk mesin cetak; pompa [mesin]; robot industri; rol jalan; sekop, mekanis; starter untuk motor dan mesin;
tangga bergerak [eskalator]; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin konstruksi; 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; trotoar yang dapat bergerak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:38:33
540   EtiketDID2022038322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan III
Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara

RULAND KOLONDAM NANGON RANTUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: KINGWALET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning keemasan dan cokelat keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman ringan; minuman sarang burung walet; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang

diperkaya nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:38:43
540   EtiketDID2022038323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BANDARA MAS BLOK I/1, RT. 008 RW. 001 KEL. SELAPAJANG JAYA,
KEC. NEGLASARI, Kota Tangerang, Banten, 15127

TJOAN BIE/ABIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AWH ABIE WATER HEATER & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AWH ABIE WATER HEATER Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Biru Tua dan Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat untuk menyediakan air panas; Instalasi yang

menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; boiler air
panas; instalasi pemanas air panas; pemanas air panas; superheaters uap untuk keperluan industri; tangki air panas; tangki
air panas tenaga surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:39:11
540   EtiketDID2022038324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90064, USA
Riot Games, 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 :

: STAR GUARDIAN & Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : STAR GUARDIAN = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air berkarbonasi; Bir; air [minuman]; air minum dalam kemasan; jus buah; koktail berbahan dasar bir; minuman berenergi;

minuman isotonik; minuman olahraga; minuman rasa buah; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman yang
diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran===
===Gel untuk mandi; Minyak bayi; Sediaan pemeliharaan gigi; bedak mandi; garam mandi; gel untuk gigi; gel untuk mandi
pancuran (shower); kondisioner rambut; kosmetik; krim tubuh; lotion tangan; make-up [kosmetik]; minyak mandi; minyak
tubuh; obat kumur tanpa obat; parfum; pasta gigi; penyegar nafas; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi
berendam; sabun cuci tangan; sabun wajah; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sediaan kosmetik; sediaan penataan
rambut; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan sun block; sediaan tabir
surya; semprotan tubuh; shampo rambut; tisyu bayi; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:43:28
540   EtiketDID2022038325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Guro-dong, G Tower) 38, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
NetmarbleNeo Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Asterite TOken
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan terintegrasi

untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Pertukaran keuangan mata uang virtual; evaluasi dan analisis
keuangan; informasi keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa pembayaran secara online; jasa transaksi keuangan online; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; konsultasi keuangan; konsultasi
keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan mata uang digital; layanan pembiayaan; layanan
perantara keuangan; layanan perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran
token utilitas untuk orang lain; layanan pialang; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token
utilitas; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata
uang virtual; penerbitan dan penebusan token nilai; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan
mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan
perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi
dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada
pasar sekuritas global; pertukaran mata uang virtual elektronik; pialang mata uang; transfer elektronik mata uang virtual untuk
digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global===
===Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi,
pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; 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 mengumpulkan dan menganalisis data; Platform berbasis
website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; file gambar yang dapat diunduh;
file multimedia yang dapat diunduh; kupon seluler yang dapat diunduh; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan
menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak blockchain; perangkat
lunak komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan
keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan
perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat
lunak platform blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran,
pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan
dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions);
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform
blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token
accounts); perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token
utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token
utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi
perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas;
perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak yang digunakan dalam
menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data
elektronik; 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; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh; token keamanan [perangkat enkripsi]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:44:54
540   EtiketDID2022038326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kalipan Timur, Rt.001/004, Gondangwayang, Kedu, Temanggung, Jawa
Tengah., Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 56252

ANDRIS WIHARSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs., Dedi Setiarumawan
AS- & Brothers  Jalan Bintaro Permai III Nomor 27 RT002/09

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kamoo + gambar
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim pelembab;
Masker Wajah; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelembab (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku;
Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum kecantikan (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; ambergris [parfum]; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil
mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim bibir; krim kosmetik
untuk perawatan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit wajah; losion  untuk kulit; losion
pemutih kulit wajah; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; minyak untuk parfum dan aroma; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelembab tubuh; pemoles bibir; pensil alis; perekat untuk membubuhkan alis
palsu; pewangi rambut; sabun wajah; sabun-sabun; sachet parfum; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik wajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan bibir
tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat);
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:46:36
540   EtiketDID2022038327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM POD X
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:46:37
540   EtiketDID2022038328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIBURIAL RT 3 RW 4, KELURAHAN CIPARIGI, KECAMATAN BOGOR UTARA,
KOTA BOGOR, Kota Bogor, Jawa Barat, 16157

MAWAR WIJAYATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lykke The Label
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lykke mempunyai arti kebahagiaan.
591 Uraian Warna : Hitam,Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang;

toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Celana pelindung kaki;
Pakaian muslim; 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, 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;
Tunik jumbo (pakaian); atasan rajut; baju rajut; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana tempur; chasubles; chemises
(jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; corselets; gaun koktail; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; jaket [pakaian
bisnis]; jaket [pakaian]; jubah pembaptisan; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi;
kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja rajutan; kemeja turtleneck; kemeja untuk jas; kemeja untuk wanita; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; 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 lengan kemeja; mantel
untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian kucing; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian santai; 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 yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang
mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau
bahan reflektif atau neon; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung
tangan rajutan; sepatu bayi rajutan; sepatu kulit; sepatu panjat; sepatu santai; stoking setinggi lutut; sweater katun; syal renda;
topi koki; topi rajutan; tunik; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:49:01
540   EtiketDID2022038329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Yos Sudarso No.155 Karangwaru, Tulungagung
ADI SOLIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAESTRO DUNIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Handuk; Kain sutra; Sarung bantal; Selimut dan penutup kasur; Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak

meja; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas lain; belacu; brokat; kain [barang potongan]; kain denim; kain
gulungan; kain kaos untuk pakaian; kain katun; kain krep; kain lap untuk mandi; kain linen; kain petiduran; kain sutera; kain
tenun; kain tenun untuk perabotan; kain wol; kain yang dilapisi; kelambu dari plastik; lap muka; lapisan [kain]; linen rumah
tangga; penutup sofa; penutup tempat tidur; sarung guling; satin; selimut; seprei; sprei; syal [kain]; tekstil; tekstil dan pengganti
tekstil; tekstil untuk dekorasi interior; teralis [kain]; tirai dari tekstil; tirai tekstil atau plastik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:49:37
540   EtiketJID2022038330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SENTRA PURI INDAH BLOK T3 KAV. 03 KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT WIRYA INOVASI

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 :

: AUGMENTED REALITY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Periklanan online; copywriting iklan; distribusi iklan;

iklan komersial; iklan online; iklan sponsor; jasa agen periklanan; jasa periklanan; penyediaan pasar online; perdagangan
barang; perdagangan online; periklanan; produksi iklan; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:55:30
540   EtiketDID2022038331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUKO KRAJAN RT. 09 RW. 05 DESA PAGEDANGAN, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65175

MUHAMMAD MUSLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOERAGAN45
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan

dasar gandum; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu;
Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang;
Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Makanan 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.; Seblak; Stik Keju; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kerupuk, pretzel atau popcorn; 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; kue stik bawang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju;
makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; senbei [kerupuk nasi]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stik
dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:56:17
540   EtiketJID2022038332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SENTRA PURI INDAH BLOK T3 KAV. 03 KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT WIRYA INOVASI

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 :

: AUGMENTED REALITY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi sistem komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat keras komputer; instalasi dan perbaikan komputer;
instalasi dan perbaikan perangkat keras komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan komputer dan periferal komputer;
pemasangan perangkat keras untuk jaringan komputer; pemasangan perangkat keras untuk sistem komputer; pemeliharaan
dan perbaikan perangkat keras komputer; perawatan dan perbaikan perangkat keras komputer dan jaringan komputer;
perbaikan atau pemeliharaan komputer; perbaikan atau pemeliharaan proyektor film; perbaikan dan pemeliharaan komputer
dan peralatan telekomunikasi; perbaikan dan pemeliharaan proyektor film; perbaikan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:56:29
540   EtiketDID2022038333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Guro-dong, G Tower) 38, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
NetmarbleNeo Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Territe Token
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan terintegrasi

untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Pertukaran keuangan mata uang virtual; evaluasi dan analisis
keuangan; informasi keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa pembayaran secara online; jasa transaksi keuangan online; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; konsultasi keuangan; konsultasi
keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan mata uang digital; layanan pembiayaan; layanan
perantara keuangan; layanan perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran
token utilitas untuk orang lain; layanan pialang; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token
utilitas; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata
uang virtual; penerbitan dan penebusan token nilai; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan
mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan
perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi
dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada
pasar sekuritas global; pertukaran mata uang virtual elektronik; pialang mata uang; transfer elektronik mata uang virtual untuk
digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global===
===Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi,
pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; 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 mengumpulkan dan menganalisis data; Platform berbasis
website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; file gambar yang dapat diunduh;
file multimedia yang dapat diunduh; kupon seluler yang dapat diunduh; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan
menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak blockchain; perangkat
lunak komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan
keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan
perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat
lunak platform blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran,
pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan
dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions);
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform
blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token
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accounts); perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token
utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token
utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi
perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas;
perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak yang digunakan dalam
menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data
elektronik; 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; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh; token keamanan [perangkat enkripsi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 17:57:56
540   EtiketDID2022038334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM TOBACCO CAPSULE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:03:25
540   EtiketJID2022038335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SENTRA PURI INDAH BLOK T3 KAV. 03 KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT WIRYA INOVASI

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 :

: AUGMENTED REALITY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace

elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa telekomunikasi; Jasa-jasa akses telekomunikasi; 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
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global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global
lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan
dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum
hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Transmisi
telekomunikasi untuk perdagangan mata uang; jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
perdagangan; komunikasi internet; konektivitas internet; konsultasi telekomunikasi; layanan akses telekomunikasi; layanan
penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyiaran internet; menyediakan akses Internet; menyediakan akses ke data melalui
Internet; menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke portal di
Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke situs web di internet;
menyediakan forum internet; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan layanan komunikasi internet; menyediakan
ruang obrolan internet; penyedia basis data komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan informasi
perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk
perdagangan sekuritas; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik;
penyediaan layanan akses internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran
protokol internet; penyiaran video melalui Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi video di Internet;
telekomunikasi; telekomunikasi interaktif; transfer informasi melalui Internet; transmisi data audio melalui Internet; transmisi
data digital melalui Internet; transmisi data video melalui Internet; transmisi gambar melalui Internet; transmisi informasi
melalui Internet; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten video melalui Internet; transmisi pesan melalui
Internet; transmisi teks melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:05:07
540   EtiketDID2022038336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemiri Lor RT 02 RW 02, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
yuniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; mesin dinamo arus tukar listrik; mesin pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:10:08
540   EtiketDID2022038337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged Kemang Point, lt 3 unit 3-06, Jalan Kemang Raya No 3, Desa/Kelurahan
Bangka, Kec. Mampang Prapatan,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12730

PT. Foom Lab Global

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 :

: FOOM WATERMELON CAPSULE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOOM kelas 34 daftar no. IDM000854452
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa

dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:10:09
540   EtiketDID2022038338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MADYORENGGO RT. 01 RW. 02 DESA TALOK, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65175

LULUK FAIZAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAGILJAYA 393
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan

dasar gandum; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu;
Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang;
Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Makanan 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.; Seblak; Stik Keju; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kerupuk, pretzel atau popcorn; 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; kue pang-pang; kue stik bawang; makaroni; makaroni [kue kering];
makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; senbei [kerupuk nasi]; sistik ubi ungu; stick cumi
(kerupuk); stick kerang (kerupuk); stik dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:12:47
540   EtiketJID2022038339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SENTRA PURI INDAH BLOK T3 KAV. 03 KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT WIRYA INOVASI

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 :

: AUGMENTED REALITY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak ponsel; Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode

sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); Jasa-jasa perencanaan teknologi; Penelitian berkaitan dengan teknologi; Penelitian teknis di
bidang teknologi informasi; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; data
autentikasi melalui blockchain; data sertifikasi melalui blockchain; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak realitas campuran (mixed reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas tertambah
(augmented reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya (virtual reality);
desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan
pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; desain dan
penyewaan perangkat lunak; desain efek-efek realitas tertambah (augmented reality) dan realitas virtual/maya (virtual reality)
untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audio-visual; desain perangkat lunak komputer; desain
perangkat lunak smartphone; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan
dompet token utilitas; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di
internet; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam
jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan
blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat
dan melacak transaksi; jasa penelitian di bidang sains dan teknologi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang
terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis,
dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
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digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan
dalam membangun, mengembangkan, mengeksekusi, dan menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisasi; jasa
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan,
pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa
platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan
penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa teknik di bidang
teknologi komunikasi; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultasi di bidang desain teknologi; konsultasi di bidang penelitian
teknologi; konsultasi teknologi; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi
telekomunikasi; layanan ilmiah dan teknologi; 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, yaitu, menyediakan platform
penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran
blockchain; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan konsultasi di
bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi di bidang teknologi informasi; layanan pemrograman komputer untuk
membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan teknologi informasi; menyediakan
fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data
realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang
memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan
berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas 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 konsultasi teknologi di bidang media sosial; 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 perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; 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 transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi
kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan
menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; pembaruan perangkat lunak komputer; pembuatan perangkat
lunak; pemeliharaan perangkat lunak komputer; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian di bidang teknologi
komunikasi; penelitian ilmiah dan teknologi; penelitian teknologi; pengembangan perangkat lunak; penulisan perangkat lunak
komputer; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem
komputer penyimpanan terdistribusi; rekayasa Perangkat Lunak; rekayasa teknologi informasi; rekayasa teknologi informasi
[TI]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:20:44
540   EtiketDID2022038340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangjambe RT 3/ RW 2, Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah,
53461

Rahmawati Nurul Layli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Layin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Pastel; Rose Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pita; Pita hiasan; bantal jarum pentul; jarum rajut; jarum rajutan; karangan bunga Natal buatan; karangan bunga Natal dan

karangan bunga buatan; rangkaian bunga buatan; renda; renda wol; sulaman; tanaman buatan, selain pohon Natal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:28:18
540   EtiketJID2022038342

730 Nama Pemohon : PT ANEKA DIGITAL KREASI
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Alamat Pemohon : APL (Agung Podomoro  Land) Tower Lantai 26 Unit T3, Jl. Letjen S.Parman Kav 28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan – Kecamatan Grogol Petamburan , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

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 :

: NINUNINU + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa publisitas; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau

iklan; 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; informasi bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat
untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; 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 pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun indeks
informasi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pemasaran; 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); pengumpulan, sistematisasi,
kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penulisan
kolom publisitas; penulisan teks publisitas; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyewaan papan iklan [papan
iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan waktu iklan di media komunikasi;
periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:29:45
540   EtiketJID2022038343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL (Agung Podomoro Land) Tower Lantai 26 Unit T3, Jl. Letjen S.Parman Kav 28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT ANEKA DIGITAL KREASI

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 :

: NINUNINU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; Jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi melalui jaringan

komputer yang berhubungan dengan komunikasi informasi antara bank data; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang
berhubungan dengan perdagangan; komunikasi melalui terminal komputer; konsultasi telekomunikasi; layanan papan buletin
elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk komunikasi dengan alat
nirkabel; menyediakan akses ke database; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan forum
online; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer
global; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global; transmisi data, pesan, dan informasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain
melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi file digital; transmisi informasi digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:48:44
540   EtiketJID2022038348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL (Agung Podomoro  Land) Tower Lantai 26 Unit T3, Jl. Letjen S.Parman Kav 28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Kecamatan Grogol Petamburan , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT ANEKA DIGITAL KREASI
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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 :

: NINUNINU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pengaturan perjalanan; jasa pengiriman; pengemasan barang; pengiriman barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:50:38
540   EtiketJID2022038349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL (Agung Podomoro Land) Tower Lantai 26 Unit T3, Jl. Letjen S.Parman Kav 28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. ANEKA DIGITAL KREASI

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 :

: NINUNINU + LOGO
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 : ===Bimbingan belajar (bimbel); 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; Layanan
pendidikan; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku
komik, dan publikasi; Menyediakan permainan online di jaringan komputer; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
pendidikan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pengaturan
acara hiburan; 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 pendidikan; akademi [pendidikan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan]; fotografi; hiburan televisi; informasi hiburan; informasi pendidikan; informasi rekreasi; informasi yang berkaitan
dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; melakukan kegiatan hiburan; melakukan
kompetisi di Internet; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan acara olahraga;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet;
menyediakan pelatihan; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi dan
penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi kompetisi permainan elektronik; pengaturan dan
penyelenggaraan seminar; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; penyediaan permainan interaktif yang
dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; produksi film, film video, program radio dan televisi; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; rekaman video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 18:52:36
540   EtiketDID2022038350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kandangmas rt 03 rw 02 Dawe kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59323
helma susanti rd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Godong salam ecoprint + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, hijau , hitam, biru,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain ecoprint===

Halaman 377 dari 381



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 19:09:23
540   EtiketDID2022038355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL (Agung Podomoro  Land) Tower Lantai 26 Unit T3, Jl. Letjen S.Parman Kav 28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Kecamatan Grogol Petamburan , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. ANEKA DIGITAL KREASI

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 :

: NINUNINU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks,

audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
dan kolaborasi jarak jauh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan
dengan perangkat seluler; file multimedia yang dapat diunduh; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
penyimpanan data; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; 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 meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; program komputer;
program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 19:11:45
540   EtiketJID2022038358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL (Agung Podomoro Land) Tower Lantai 26 Unit T3, Jl. Letjen S.Parman Kav 28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. ANEKA DIGITAL KREASI

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 :

: NINUNINU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian

dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi,
situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; 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; Layanan hosting situs
web; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat
pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; Penyediaan dan situs web jaringan
online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel,
yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten
multimedia lainnya; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Situs web; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses
melalui situs web; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data dan data besar; hosting platform e-commerce di Internet; hosting portal web; hosting situs web; hosting situs web
di Internet; hosting situs web orang lain; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik; jasa hosting situs web; jasa
komputer dan pemrograman; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; layanan
komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan pemrograman komputer; layanan pengembangan
database; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui
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server semacam itu; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; pembuatan,
desain, dan pemeliharaan situs web; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web; pemrograman perangkat
lunak untuk platform e-commerce; pemrosesan informasi melalui komputer; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-
commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; platform
sebagai layanan [PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 19:58:53
540   EtiketDID2022038368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Seco Rejo RT 1/ RW 3/ No. 471, Karangmalang,  Gebog, Kudus. 59333,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59333

SRI YUNI KARNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ecoprint Unix + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain ecoprint===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 20:01:05
540   EtiketJID2022038369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga I BLK D/21. RT008/RW003, DURI KEPA, KEBON JERUK, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Andry Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indira Aisa S.E.,
Taman Giriloka M-3A Bumi Serpong Damai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PONDOK BAKSO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; Katering makanan dan minuman; Kedai; Restoran; jasa kafe; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 20:16:22
540   EtiketDID2022038372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Route Suisse 5
Case Postale 29
CH-1295 Mies
Switzerland

Fédération Internationale de Basketball (FIBA)

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 :

: Mascot Device
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru, merah, kuning, merah marun
511 Kelas Barang/Jasa : 38, 41, 25, 28, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengiriman pesan suara; Jasa pesan elektronik; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; Penyediaan dan

penyewaan waktu akses ke basis data komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum
Internet; komunikasi jaringan telekomunikasi lintas batas; layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan
teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; layanan penyedia akses internet; menyediakan
akses ke database; menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke
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forum online; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar
dengan komputer; pengiriman pesan pendek; penyediaan layanan akses internet; penyewaan waktu akses ke database
komputer; penyewaan waktu akses ke server database; pertukaran data elektronik; pertukaran pesan elektronik melalui
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; siaran radio dan televisi; telekomunikasi; transfer dan penyebaran informasi
dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer data nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transmisi data
secara elektronik; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi gambar secara elektronik; transmisi
informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel===
===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Layanan bioskop; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk
statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Publikasi materi multimedia secara online; distribusi film bioskop; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; informasi hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa
permainan; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan teater; layanan
pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan sinematografi; layanan
taman hiburan; layanan taruhan; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi yang
berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; organisasi kompetisi permainan elektronik;
organisasi lotere; 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 hiburan, olahraga dan acara budaya; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; penyewaan
materi pendidikan; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan rekaman audio dan video;
perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; presentasi bioskop; produksi
dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; publikasi materi pendidikan; publikasi online (tidak dapat diunduh);
waktu acara olahraga===
===Tutup kepala; alas kaki; pakaian; pakaian untuk olahraga; sepatu basket; sepatu olahraga===
===alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan koin/konter, otomatis); barang-barang senam dan olahraga; bola basket; bola
untuk game; bola untuk olahraga; gol basket; jaring basket; kartu awal untuk bermain game lotere; mainan *; papan untuk
basket; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; permainan; tas dan
sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga); tas disesuaikan untuk digunakan dengan
perlengkapan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tiket lotre===
===Gantungan kunci untuk hiasan; Liontin untuk gantungan kunci; Logam mulia dan campuran logam mulia; arloji; batu
berharga; bros [perhiasan]; gantungan kunci; gantungan kunci dari plastik; gelang; instrumen horologis dan kronometrik;
instrumen kronometrik; jam; jam dinding; jam tangan; kalung [perhiasan]; kancing lengan kemeja; koin; koin koleksi; kotak jam
dari logam mulia; kronograf [jam tangan]; lencana kerah (perhiasan); lencana logam; liontin permata; medali; medali
peringatan perayaan; perhiasan; pin [perhiasan]; pin dasi; pin dekoratif [perhiasan]; pin kerah [perhiasan]; pin topi dekoratif;
pin topi, bukan dari logam mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 20:21:15
540   EtiketDID2022038373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perum.muria indah jl.bromo 7 blok E NO.109 BAE, GONDANGMANIS, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah,   59327

Dasa Gentawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gentamas Batik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas ,coklat hitam ,
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 21:04:33
540   EtiketJID2022038378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kertajaya Indah Timur 17/27, RT/RW: 002/006, Kota Surabaya, Jawa Timur
DAVID ADI CHANDRA

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 :

: PORTA CREATIVE Co.
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Iklan secara online; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media

sosial; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; 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; iklan dan layanan
pemasaran interaktif; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi
komersial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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 branding perusahaan; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan
iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan konsultasi bisnis
dan pemasaran; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan promosi dan iklan melalui internet; pemasaran media sosial; perencanaan dan desain periklanan, yaitu,
desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; produksi iklan, yaitu,
produksi bahan iklan; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/06/2022 21:06:18
540   EtiketDID2022038379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Sudirman Mansion Lt.11 Unit AB Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Senayan,
Kebayoran Baru, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Peter John Phelan

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 :

: British Bulldog Company + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Coklat, Krem, Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan

eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat
dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah
dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; pakaian pintar; pakaian
tahan api; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon
seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam
tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk;
perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan
pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan
layanan promosi===
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